
 

ــكرخواه با بيان اينكه دو انقالب  دكتر يونس ش
ــا را در قالب انقالب  ــول رخ داده، آنه ــول لس در فرم
ــالب در فضاى تأثيرات  ــراى انتقال پيام و انق در مج

ذكر مي كند.
ــت «ارتباطات  ــكرخواه در نشس دكتر يونس ش
ــائل داخلى، چشم اندازهاى جهانى» كه  سياسى؛ مس
ــات و روابط عمومى  ــان با روز جهانى ارتباط همزم
ــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد،  در پژوهش
ــول را براى فهم مناسب ارتباطات  فرمول هارولد لس
ــى در مرحله نظر و از منظر اجرا پيشنهاد كرد و  سياس
ــول يك دست اندركار حوزه سياست است  گفت: لس

كه به حوزه ارتباطات از منظر سياست مى پردازد.
وى با اشاره به اجزاى فرمول لسول مبنى بر اينكه 
ــى، چه چيزى، به چه كسى، در چه مجرايى  «چه كس
ــازى اين اجزا  ــا چه تأثيرى مى گويد»، به معادل س و ب
ــى پرداخت و گفت: منبع و مالك  با ارتباطات سياس
پيام، همان صاحب قدرت است كه مى خواهد پيام را 
ــى، متمركز بر  صادر كند. پيام هم در ارتباطات سياس
ــت چراكه هر قدر دستورى و از باال به پائين  اقناع اس
باشد جواب دهى كمترى دارد و هر قدر پيام متقاعدگر 

باشد بهتر پاسخ مى گيرد.
شكرخواه افزود: نگاه خطى يعنى اينكه بگوييم 
ــى مى گويد»،  ــزى و به چه كس ــى، چه چي «چه كس
ــب؛ در برابر  ــد، چون در اليه مخاط ــواب نمى ده ج
ــن نگاه مقاومت صورت مى گيرد زيرا مخاطب هم  اي
ــبت به پيام واكنش  ــر و ارزيابى خود را دارد و نس فك
ــش فكر مى كنند  ــول و همفكران ــان مى دهد. لس نش
ــت» قطعى و «تاثير پيام» حتمى است يعنى  «پس فرس
ــود و هدف را از پا در  ــال مى ش پيام از يك طرف ارس
مى آورد. نظريه تزريقى (گلوله جادويى) بر پايه همين 
ــكل گرفت كه رسانه هر چه شليك كند بازى  اعتقاد ش
مورد نظر رسانه اجرايى مى شود. در اين نظريه مخاطب 
را منفعل، تسليم و دست بسته و سطحى قلمداد كردند 
ــه در آنها مخاطب  ــا بعدها نظريه هايى پديد آمد ك ام

فعال ديده شد.
رئيس موسسه مطالعات امريكاى شمالى و اروپا 
دانشگاه تهران در عين حال، فرمول لسول را همچنان 
يك آلياژ محكم و كاربردى دانست و تصريح كرد: اما 
ــت.  ــول اتفاق افتاده اس حاال دو انقالب در فرمول لس
ــدرت» و «پيام»  ــى» و «چه چيزى» يعنى «ق ــه كس «چ
ــتند؛ مخاطب هم سر جاى خود  ــر جاى خود هس س
است منتها در مخاطب امروزى تغييرات بنيادى اتفاق 

افتاده است. 
مخاطب امروز مخاطب ديروز نيست؛ مخاطب 
ــهروند عراقى است كه اخبار  امروز از جنس همان ش
ــه اش فيلم  ــراق را از خان ــه به لحظه ع ــغال لحظ اش
ــزارش روز به روز  ــالگ خود گ ــت و در وب مى گرف
ــانه هاى  ــى داد و به اين ترتيب كاركردى فراتر رس م

رسمى و فراگير وقت داشت.
وى افزود: در حوزه كانال ها و مجارى انتقال پيام 
هم انقالبى رخ داده است چراكه ديگر دوره اينكه يكى 
از باال به پايين چيزى بگويد و مخاطب هم تمام و كمال 
ــر رسيده است. در سير تحول رسانه اى  بپذيرد، به س
ــانه هاى الكترونيك  ــانه هاى چاپى، رس مى بينيم رس
(راديو و تلويزيون) و رسانه هاى ديجيتال (DVD و 
CD) آمدند و امروز هم رسانه هاى آنالين؛ رسانه هاى 
ــن كه صدا، تصوير و قابليت خروجى پرينت را  آنالي
همزمان دارند و از همه مهمتر 7*24 هستند يعنى 24  
ساعته در هفت روز هفته فعال هستند و اطالع رسانى 
ــت. بنابراين سپهر اطالعات  در آنها تعطيل بردار نيس

خيلى فرق كرده است.

سپهر اطالعات
گزارشي از «يورومانيتور»

چارلى چاپلين:
آموزه

دنيا آنقدر وسيع است كه براى همه 
مخلوقات جا هست. به جاى آن كه 

جاى كسى را بگيريد، تالش كنيد 
جاى واقعى خودتان را بيابيد
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ــر پرنيان انديش» در باب  ــراً كتابي با عنوان «پي اخي
ــراي معاصر و مصحح ديوان حافظ، امير هوشنگ  غزلس
ابتهاج منتشر شده است كه با توجه به در قيد حيات بودن 
استاد ابتهاج و مقام شامخي كه ايشان در عرصة شعر (اعّم 
از شعر كهن و سنّتي و شعر نو، بخصوص غزل معاصر) 
ــل اعتنا و توجه  ــوع خود مي تواند اثري قاب ــد؛ در ن دارن
ــد. كتاب داراي دو مؤلف است؛ آقاي ميالد  برانگيز باش
ــي و خانم عاطفه طيه. اين اثر در دو جلد نفيس و  عظيم
ــخن منتشر  ــارات س حدود 1500 صفحه به هّمت انتش
ــم زيباي كتاب با زير تيتر «در صحبت  ــت. اس ــده اس ش
سايه» اين نويد را مي دهد كه اثري ستايش برانگيز و در 
ــمند پديد آمده است. اين فرض يا  خور اهميت و ارزش
ــتاد  ــويم اس تصور زماني قوت مي گيرد كه متوجه مي ش
ــته و  ــنگ ابتهاج نهايت همكاري را با مؤلفان داش هوش
ــتي و نهايت بذل وقت و گشودگي ذهن و  با گشاده دس
زبان، به صورت كامل در خدمت نويسندگان بوده و خود 
ــته ها و دانسته ها و آگاهي هايش در اختيار  را با تمام داش
ــته است و مهمتر اين كه مؤلفان براي تأليف و  آنها گذاش
ــته اند و بعد از  ــال زمان گذاش تدوين كتاب، حدود 6 س
ــانده اند.  ــمگير، اثر خود را به چاپ رس اين فرصت چش
ــد مقّدمه، چنين برمي آيد  ــار هم قرار دادن اين چن از كن
ــامخ و  ــه «پير پرنيان انديش» علي القاعده بايد اثري ش ك
فاخر باشد و حاصل صحبت سايه و مصاحبت با مردي 
ــعر  ــن جالب و جذاب كه چون جايگاه او در ش اين چني
ــت، پس بايد يگانه و  ــتين اس معاصر، در رده هاي نخس
پرارزش به شمار برود؛ اما سيري كوتاه و گذرا در كتاب، 

ــفانه چنين چيزي را نشان نمي دهد و آنچه در اين  متأس
اثر شاهديم، زيبايي شخص يا مصداق و موضوع كتاب 

است و نفاست چاپ. 
اما به لحاظ كيفيت، بدون شك اين اثر، جاي بررسي 
ــيار است كه نمرة  دارد و فراتر از آن، محل تأمل هاي بس
ــطور  خوبي براي آن به ارمغان نمي آورد. آنچه در اين س
به قلم مي آيد، نقدي است گذرا و فشرده كه از تورق در 
اين كتاب حاصل آمده است. نويسنده مدعي نيست كه 
تمام كتاب را به طور كامل كاويده است. بنابراين، ماهيت 
ــت، بلكه  ــد، ناظر به محتوا و متن نيس ــته يا نق اين نوش
ــكال هاي اسلوبي و متد  ــاره وار خواهد كوشيد تا اش اش
ــر ناقص و دور از فعليت را به اختصار ذكر كند و  ــن اث اي
ــح دهد كه چگونه اصرار بي مورد مؤلفان بر تنّزل،  توضي
موجب غيرتاريخي و حتي غيرفرهنگي شدن اين اثر شده 
است. توضيح اين نكته را ضروري مي دانم كه بنده توفيق 
ارادت حضوري به آستان استاد ابتهاج و مؤلفان محترم را 
نداشته ام و اميدوارم اين نقد به ديدة قبول نگريسته شود و 
موجب مالل نشود كه غرض آن، چيزي جز خيرخواهي 

و نيك گويي نيست.
اجازه مي خواهم كه نقد را از پايان شروع كنم و آن 
برمي گردد به عكس هاي اين كتاب كه در پايان جلد دوم 
آمده است. عكس هاي مجموعه به صورت رنگي چاپ 
ــده است در كاغذ گالسه كه با توجه به كيفيت چاپ  ش
ــاً در افزايش قيمت كتاب اثري  ــه بودن آن، طبع و گالس

جّدي گذاشته است. 
ادامه در صفحه2

نقاشي ابوالحسن خان
سفر ناصري  به روايت غالمحسين غفاري

ــبزعلي بيك  ــروب مانده س ــاعت به غ چهار س
ــار من آمده  ــب االمر به احض ــاب گردان چي حس آفت
ــاب گردان به حضور  ــك فنجان چاي خورده از آفت ي
همايون تشرف جسته مشغول نوشتن روزنامه شدم تا 
ــاعت به غروب مانده، اسب خواستند سوار شده  دو س
ــارك بوديم. جناب عضدالملك  ــه جا در ركاب مب هم
ــد. بعد از آن به گدار  ــات بودن قدري مخاطب فرمايش
بسيار سختي رسيديم. از آنجا تا منزل همه جا، مخاطب 
ــات ملوكانه بودم، الغير. تا يك ربع به غروب  فرمايش
آفتاب مانده به منزل خرند رسيديم. بسيار جاي خوبي 
است تمام اردوي همايون در ميان چمن زار افتاده است. 

هواي بسيار سردي دارد. جاي اردو وسعتي دارد.
ــه روز است احوالش  فرج اهللا بيك تفنگدار دو س
خوب نيست، نوبه مي كند. او را نزد حكيم باشي فرستادم 
معالجه مي نمايد، قدري بهتر است . امروز غروب آمد. 
امشب رستم خان تفنگدار سركاري كه نايب الحكومة 
مازندران است، با چند نفر اتباع خود[كه] براي شرفيابي 

ــزل من آمد. حالت او  ــت من خاكپاي همايون آمده اس
ــه منزل رفت.  ــد از مالقات ب ــوب نبود، بع ــدري خ ق
ــرفيابي خاكپاي مبارك گفتم فردا صبح بيايد.  براي ش
حسين خان پيشخدمت آمد. ما با آقاي ميرزا ابوالفضل 
ــته دار نشسته ايم مشغول صحبت هستيم. سر  و سررش
ــته دار روزنامه مي نويسد: دو ساعتي شب، جناب  رش
ــان  و يك دانه بره  ــد دانه گرمك و ن ــك چن عضدالمل

فرستادند. اظهار التفاوت خيلي مي فرمايند.
امشب هواي اين منزل خرند به قدري سرد است كه 
باالپوش زياد مي طلبد. دامن هاي چادر را  پائين زده اند، 

باز سرد است. نماز خوانده شام خورده خوابيديم.
ــنبه 19ـ خرند اطراق است. صبح از خواب   دوش
برخاستم نماز خواندم. بعد از تعقيبات، پاره[اي] احكام 
ــتجات مردم كه از شهر آورده بودم و  و عرايض و نوش
ميان نوشتجات و كيف و غيره مفقود شده بود و الزم بود 
كه از عرض خاكپاي مبارك بگذراند قريب دو ساعت 

ادامه در صفحه 2جستجو نموده پيدا نمود. 
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نمایش جدیدترین 
فناوري هاي چاپ تمبر 

در موزه ارتباطات

گزارش

چهارشنبه 19 شهریور 1393ـ  14 ذی القعده 1435ـ 10 سپتامبر 2014ـ  سال هشتادونهم- شماره 25967ـ  16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - 200 تومان

* زنگن�ه وزي�ر نف�ت: اي�ران و روس�يه در مدت زم�ان مقرر 
تفاهمات صورت گرفته را اجرا خواهند كرد

* بانك مركزي ايران و روس�يه روال خوبي براي مبادله كاال 
ميان دو كشور ايجاد كرده اند

* سطح مبادالت تجاري ميان ايران و روسيه قابليت افزايش 
تا 10 برابر ميزان فعلي را دارد

* بخش خصوصي دو كشور براي گسترش روابط با يكديگر 
به تفاهم رسيدند

* ن�وواك وزي�ر ان�رژي روس�يه: تحري�م آمري�كا علي�ه 
 روس�يه، تاثيري بر روابط تهران و مس�كو در بخش انرژي

 نخواهد داشت
 * اي�ران و روس�يه ب�ه ش�يوه جدي�دي از مب�ادالت بانك�ي

 دست يافتند
با امضای چهار سند تفاهمنامه 
همکاری های تج��اری و اقتصادی 
میان ایران و روس��یه، روابط تجاری 
و صنعتی دو کش��ور وارد مرحله ای 

جدید شد.
به گ��زارش خبرنگار م��ا، این 
یادداشت تفاهم ها دیشب به امضای 
بی��ژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و 
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه 

در تهران رسید.
وزی��ر نفت در حاش��یه امضای 
این یادداشت تفاهمات به خبرنگاران 
گف��ت: در ای��ن اجالس مش��ترک 

کمیته ای تش��کیل ش��د که به حل و 
دنبال کردن مس��ائل میان دو کش��ور 

می پردازد.
وی افزود: وظیفه ما این اس��ت 
که در چنین اجالسهایی که مشکالت 
اقتصادی را که فعاالن اقتصادی مطرح 
می کنند، برطرف کنیم.زنگنه ادامه داد: 
این کمیته ها در حوزه انرژی، صنعت، 
تجارت، کش��اورزی، گردش��گری، 
امور بانکی، فناوری و امور روادیدها 

بحث و مذاکره می کنند.
وی گف��ت: خوش��بختانه در 
بقیه در صفحه 4
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عیادت آیت اهلل العظمي جوادي آملي 
از رهبر معظم انقالب

پهپادهاي آمریكا علیه داعش در سوریه 
وارد عمل شدند

* اميركويت عمل جراحي موفقيت آميز رهبر معظم انقالب را تبريك گفت
* پاسداران انقالب اسالمي در سراسر كشور همراه با موج سپاس و شكرگزاري ملي با حضور 

در آيين هاي برگزاري نماز، شكر خداوند متعال را به جاي آوردند

* هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا براي نخستين بار برفراز مقر اصلي داعش در سوريه 
به پرواز درآمدند

* مركز بين المللي مطالعات كالج كينگ لندن: 12 هزار تروريست خارجي در سوريه مي جنگند

امضاي تفاهم نامه بزرگ نفتي وصنعتي 
ایران و روسیه

* حجم مبادالت اقتصادي ايران و قزاقستان 5 برابر مي شود
* دكتر روحاني: حضور هيات بلندپايه اقتصادي و كارآفرينان بخش خصوصي ايران در اين سفر 

نشانه اراده مصمم ما براي توسعه است
* پيوستن قزاقستان به كريدور جنوب به شمال مي تواند آن را فعالتر كند

* نظربايف: قزاقس�تان، ايران را به عنوان ش�ريك مطمئن خود در منطقه و درياي خزر مي شناس�د
 * ش�وراي مش�ترك همكاري ه�اي تج�اري توس�ط اتاق ه�اي بازرگان�ي اي�ران و قزاقس�تان

 تشكيل مي شود

امضاي اسناد همكاري هاي اقتصادي 
و سياسي ايران و قزاقستان

صفحه2

 * اي�ران ب�ه دنب�ال ايج�اد امپرات�وري نيس�ت 
و با تفكر آن هم مخالف است

* فقط دو حكومت با ريشه ملي در منطقه توسط 
دكت�ر مص�دق در ايران و عبدالناصر در مصر به 
وجود آمد كه اين دو را هم با كودتا سركوب كردند
* دغدغ�ه  جمه�وري اس�المي، وح�دت و ع�زت 

صفحه4صفحه2مسلمانان است

در كنفرانس بين المللي علماي اسالم 
در حمایت از مقاومت فلسطين

الریجاني: فلسطین محدود 
به یك جغرافیاي خاص نیست

* خ�روج از رك�ود ج�ز ب�ا حضور قاط�ع بخش 
خصوصي امكان پذير نيست

* بانك ه�ا امس�ال 280 ه�زار ميلي�ارد توم�ان 
تسهيالت در اختيار بخش توليد قرار مي دهند

* دولت مصمم اس�ت 2906 طرح ش�امل 10 هزار 
پروژه ناتمام را به بهره برداري برساند

معاون اول رئيس جمهوري اعالم كرد

آمادگي دولت براي 
واگذاري طرح هاي نيمه تمام

 به بخش خصوصي

صفحه 11

نتایج سیاسی  - نظامی 
عملیات »کربالی 3«

حماسه پايداري اقتصادي

صفحه 7

جایگاه اخالق 
در تجارت

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

بخشي از خاطرات خودنوشت
 آیت اهلل طالقاني در سال 1341

خاطرات خواندنی
دولت جدید عراق 
و چالش هاي پیش رو

صفحه2

با هم انديشيدن  ،  راز گفتگو 
نوشتة مارتينا ويوهانس هارتكه مايرـ   ل.فريمن دوريتي 

ترجمة فاطمه صدر عاملي (طباطبايي)
قطع ��ير��264 صفحه�چا� ��� : 2400 توما� 

بشر عصر حاضر، از رو در رويي با مسائل و مشكالت مختلف، از بحران ها و تاريكي ها، از تفرقه و 
دشمني ها، از خودخواهي ها و برتري  طلبي ها خسته و افسرده شده، درپي يافتن راه حل بوده 
و در جستجوي دستيابي به معناي زندگي است؛ از هر طرف در جستجوي «كوكب هدايت» 
است و پس از تجربه هاي ناكام و پيمودن راههاي بي سرانجام، به اين نتيجه رسيده است كه راه 
رسيدن به «مقصود» در «گفتگو» نهفته است. رهايي از بحرانها با گفتگو ميسر خواهد شد و نيز 

تبيين و تشريح و تصحيح راه و مقصد در گفتگو و از طريق آن صورت خواهد گرفت. 
گفتگو، راهكار مناسبي براي قوت بخشيدن به جامعه مدني و بيدار كردن احساس مسئوليت 
در افراد است... اميد است با گفتگوي واقعي، هم زمينه گوش فرادادن به انسانهاي ديگر و هم 

زمينه گوش فرادادن به تسبيح موجودات فراهم گردد... 
اين كتاب به بررسي و تحليل موضوع « گفتگو و با هم انديشيدن » پرداخته كه نياز دنياي امروز 

است كه به سمت دهكده جهاني حركت مي كند.
 * فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

* فر�شگا� شما�� (1): تهر�� خيابا� �نقال� �سالمي� ��بر�� ��نشگا� تهر���  تلفن : 66460734 
* نمايندگي ها� ���نامه �طالعا� �� سر�سر كشو�� تلفن تو�يع � فر��:  29993242� 29993306

* بر�� خريد پستي �� سر�سر كشو� با تلفن 29993306 تما� حاصل فرماييد.
www.ketabettelaat.com : سايت فر�شگا� �ينترنتي ���� *

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

آگهي مزايده عمومي(نوبت دوم)
93 6ـ  شماره8ـ 

نام دستگاه مزايده گزار: مجتمع فسفات اسفوردي
موضوع مزايده: فروش كنسانتره فسفات 36/5 درصد در پارتي هاي 

1000ـ2000ـ 3000 و 5000 تني
هزينه خريد اسناد مزايده واريز مبلغ200/000 ريال به حساب جاري 
98771605 بانك كشاورزي يا 1600082 نزد بانك سپه شعبه بافق

ـ مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مبلغ سپرده شركت در مزايده 
ــناد مزايده، به صورت صدور چك تضميني  ــرح مندرج در اس به ش
بانكي و يا واريز وجه به حساب جاري 98771605 بانك كشاورزي 

يا 1600082 نزد بانك سپه بافق بنام مجتمع فسفات اسفوردي
ـ زمان فروش اسناد: از تاريخ چاپ آگهي الي 93/6/28

ـ مهلت تحويل پيشنهادها: ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 93/07/08
ـ تاريخ بازگشايي صبح روز چهارشنبه 93/7/9

ـ محل تحويل اسناد: آدرس كارخانه بافقـ  35 كيلومتر جاده بهاباد 
ـ واحد دبيرخانه مجتمع فسفات اسفوردي

مدير مجتمع فسفات اسفوردي

نوبت ���
بدينوسيله به �طال� مي �ساند� پر��نه �نتشا��� 
��نشگا� علو� بهزيس��تي � تو�� بخشي با كد 
8789 به مديريت مسئولي سيدمحمد موسو� 

خطا� مفقو� � فاقد ��جه �عتبا� مي باشد.
���بط عمومي ��نشگا� علو� بهزيستي  � تو�نبخشي

��نشگا� علو� بهزيستي
 � تو�نبخشي

2025 / � �لف

 شـركت پرسـي ايران گاز اصفهان (سـهامي خاص) در نظر دارد
ــزار مترمربع واقع در  ــاحت 5 الي 7 ه ــگ يك قطعه زمين به مس 6 دان
ــگاه اصفهان و در جنوب  ــمال اصفهان محدوده 5 كيلومتري پااليش ش
يا جنوب غربي اصفهان با كاربري صنعتي ترجيحاً واقع در شهرك هاي 
صنعتي را از طريق مناقصه خريداري نمايد. از اين رو مالكاني كه مايل به 
 فروش زمين موردنظر هستند، مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت

ــركت در مناقصه به  ــودت فرم ش ــل و ع ــت، تكمي ــراي درياف 10 روز ب
نشاني هاي زير مراجعه نمايند:

ــي  ــركت پرس ــيج، ش ـ اصفهان: خيابان امام خميني(ره)، خيابان بس
ايران گاز اصفهانـ  تلفن شماره 33246515ـ031

ـ تهران: خيابان سپهبد قرني، خيابان شاداب، پالك 9 طبقه دوم واحد 
بازرگاني شركت پرسي ايران گازـ  تلفن شماره 7ـ88900141 داخلي 

130ـ 129
ــركت كنندگان در مناقصه را به موارد  ــن رابطه نظر تمامي ش ـ در همي

زير جلب مي نمايد:
ــر بايد در  ــنهادهاي موردنظ ــل فرم هاي مناقصه، پيش ــس از تكمي ـ پ

پاكت هاي دربسته ارائه شود. 
ــپرده و يا  ــاء، مبهم، مخدوش و بدون س ــنهادهاي فاقد امض ــه پيش ـ ب
ــنهادهايي كه پس از موعد مقرر واصل شود،  مطلقاً ترتيب اثر داده  پيش

نخواهد شد.
ـ شركت در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادها مختار است.

روابط عمومي شركت پرسي ايران گاز 
2190/ م الف

آگهي مناقصه خريد زمين

نوبت ���

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان آذربايجان غربي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(فراخـوان ارزيابـي كيفـي مناقصه گـران) 

شماره 2201/93/26
1ـ مناقصه گزار: شركت گاز استان آذربايجان غربي

2ـ موضوع مناقصه: پروژه تهيه تجهيزات و احداث شبكه توزيع، سيستم 
حفاظت كاتديك و ساخت و نصب انشعابات فوالدي حفرات خالي منطقه 

يك شهر اروميه به شرح:
به طول  * شبكه توزيع (60PSI) با لوله هاي فوالدي به اقطار 2 تا 6 اينچ   

تقريبي 40950 متر 
* ساخت و نصب انشعاب فوالدي  به تعداد 1500 عدد

3ـ محل اجراي پروژه: شهرستان اروميه
4ـ استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني و استانداردهاي پذيرفته 

شده شركت ملي گاز ايران 
5ـ شرايط متقاضيان:

ـ داشتن شخصيت حقوقي
ـ داشتن گواهي صالحيت معتبر پايه چهار در رشته تأسيسات و تجهيزات 
از معاونت برنامه ريزي استانداري/  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

رياست جمهوري
ـ داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار 

ـ توانائي تهيه و تسليم انواع ضمانتنامه هاي مورد نياز

6ـ مدارك موردنياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي:
ــتعالم ارزيابي با ذكر موضوع مناقصه و  ـ تقاضاي دريافت كاربرگ هاي اس

كارهاي در دست اجرا، مبلغ و درصد پيشرفت هر يك 
ـ گواهي نامه صالحيت رتبه معتبر از معاونت برنامه ريزي استانداري/ معاونت 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته مربوطه
7ـ مهلت دريافت كاربرگ هاي استعالم ارزيابي: 10 روز پس از انتشار 

آگهي نوبت دوم
 8ـ مهلت تكميل و تحويل كاربرگ ها و اسـناد اسـتعالم ارزيابي:

25 روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم
9ـ محل دريافت و تحويل كاربرگ ها و اسـناد اسـتعالم ارزيابي: 
ــتان  ــركت گاز اس ــر امور قراردادها واقع در اروميه، خيابان مولوي، ش دفت
ــت متعاقباً  ــد. بديهي اس ــه اول، اتاق 102 مي باش ــي، طبق آذربايجان غرب
دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه، به مناقصه گران حائز 

شرايط ارسال خواهد شد.
ــماره  10ـ نوع و مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: مطابق مصوبه ش
ــورخ 82/8/11 هيأت وزيران و اصالحيه هاي بعدي  2956/ت28493 م

آن خواهد بود.
آگهي فوق در شبكه اطالع رساني نفت و انرژي «شانا» در قسمت مناقصه 
ــركت  ــاني ش ــبكه اطالع رس و مزايده به آدرس WWW.SHANA.IR و ش
 WWW.NIGC-WAZAR.IR ــه آدرس ــي ب ــتان آذربايجان غرب  گاز اس
درج گرديده است. در صورت لزوم به كسب اطالعات بيشتر با تلفن شماره 
ــماره 33444475ـ044  ــاس يا از طريق نمابر ش 33477170ـ044 تم

مكاتبه نمايند.
ضمناً اطالعات و اسناد مربوط به آگهي در كد شماره 1373049 پايگاه ملي 

اطالع رساني مناقصات درج گرديده است.
روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان غربي 

�گهى ��مو� كا��مو�� �كالت سا� 1393 
كانونها� �كال� ���گستر� �ير�� منتشرشد. 
جهت كسب �طالعا� بيشتر به نشانى �ينترنتى 

www.scoda.ir   مر�جعه نماييد.
اتحاديه سراسرى كانونهاى وكالى دادگسترى ايران ( اسكودا)

بسمه تعالي 

شركت خدما� حمايتي كشا���� 
نوبت دوم

شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد 
مقدار 5%±60 هزار تن كود شيميايي سولفات پتاسيم گرانوله را از طريق برگزاري مناقصه 
ــردد از تاريخ 93/6/18 لغايت  ــذا از متقاضيان دعوت مي گ ــي خريداري نمايد. ل بين الملل
ــه معتبر و ارائه فيش واريزي به مبلغ  ــتن معرفي نام ــا همراه داش 93/6/26 (7 روز كاري) ب
1/200/000 ريال  به شماره حساب 02163978018004 اين شركت نزد بانك كشاورزي 

شعبه گاندي كد 1150 به مديريت بازرگاني خارجي اين شركت واقع در:
ــناد مناقصه را  ــماره 1ـ  طبقه 6 مراجعه و اس ــان گانديـ  كوچه چهارمـ  ش ــرانـ  خياب ته
دريافت نمايند و پاكات پيشنهادي خود را مطابق شرايط مناقصه تا پايان وقت اداري در روز 
دوشنبه مورخ 93/7/28 به كميسيون معامالت تحويل دهند. ضمناً جلسه بازگشايي پاكات 
ــنبه مورخ 93/7/29 هجري شمسي رأس ساعت 14:00 با حضور نمايندگان  در روز سه ش
پيشنهاددهنده در شركت خدمات حمايتي كشاورزي واقع در خيابان گانديـ  كوچه چهارم 

ـ پالك 1 طبقه نهم كميسيون معامالت برگزار مي شود.
ــن 88776325 به  ــماره تلف ــتر مي توانيد ضمن تماس با ش ــب اطالعات بيش جهت كس
ــاني مناقصات ــي اطالع رس ــگاه مل ــركت www.assc.ir آدرس پاي ــي ش  آدرس اينترنت

 http://iets.mporg.ir نيز مراجعه فرماييد.
روابط عمومي و امور بين الملل شركت خدمات حمايتي كشاورزي

نوبت ���شما�� 55/93/11685           تا�يخ: 93/6/19
�گهي مناقصه عمومي 

شما�� 12 � 1 � 7111 � 93 
شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا در نظر دارد عمليات 

نگهداري و تعميرات كليه تجهيزات برقي و مكانيكي اعم از ثابت و دوار كارخانه 
ــخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه  ــكر خود را با مش ش
ــرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت  عمومي به پيمانكاران واجد ش
  www.dehkhoda-sugarcane.ir ــايت ــرايط مناقصه به س آگاهي از ش
مراجعه و با واريز مبلغ 200,000 ريال به حساب مهرگستر شماره 30165570 
ــركت و  ــركت ويا واريز وجه به صندوق امور مالي ش ــاورزي به نام ش بانك كش
ــناد مناقصه از تاريخ 93/06/19 لغايت 93/6/30  ــيد، جهت خريد اس ارائه رس
ــت و صنعت نيشكر  ــركت كش ــاني: اهواز ـ  كيلومتر 23 جاده دغاغلهـ  ش به نش
ــماره تماس  ــا و فروش مديريت بازرگاني (با ش ــور قرارداده ــداـ  اداره ام دهخ
5ـ3436094ـ0611) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه چاپ آگهي در روزنامه به 

عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا

��قعي��ت �فز��� � �متيا�� بي نظير �� فضا� مجا��  ( �ينترنتي ) بر�� فعاال� �قتصا�� � تجا�� � با��گاني �س��ت كه تبليغا� كاالها � 
خدما� خو� �� به ���نامه �طالعا� � يا نشريا� متنو� �قما�� �� سپر�� �ند � �مكاني جديد �  فر�تر �� متن � عكس كه مي تو�ند به صو�� 

صوتي � �يديويي � فيلم مربو� به �گهي ��� شد� �� نشريا� موسسه �طالعا� �� بر�� تمامي هموطنا� عالقه مند پخش كند.
مثا� :كافي �ست � پس �� ��يافت نر� �فز�� �� �بط �� سايت موسسه �طالعا� به نشاني  www.ettelaat.com  � نصب ��� موبايل يا 
تبلت خو� با گرفتن ���بين �� جلو� ��� ���نامه �طالعا� فيلم مربو� به �گهي ��� شد� �� نشريا� موسسه �طالعا� �� ��� موبايل 

يا تبلت با سيستم �ند��يد مشاهد� فرماييد.
بر�� سفا�� ��� �گهي همر�� با �مكا� پخش فايل صوتي � تصوير� �� با سا�ما� �گهي ها تما� حاصل فرماييد.

تلفن ها� سا�ما� �گهي ها : 29994261 – 29994249                 تلفن ها� ��هنمايي � پشتيباني :  29993449 - 29993534

با  « ��قعيت �فز��� »  �طالعا�� ���� خو� �� ��قعي �فز�يش �هيد ! آگهي فروش مالس نيشكر
93/014

ــر دارد مقدار  شـركت كشـت و صنعـت كارون در نظ
10000 تن مالس نيشكر توليدي 93ـ92 را با نرخ مناسب 
ــاند. متقاضيان  ــرايط به فروش رس ــداران واجد ش به خري
مي توانند براي خريد مقدار مالس موردنظر خود و آگاهي از 
قيمت هاي فروش براي تناژ مختلف، همه روزه از تاريخ درج 
آگهي لغايت روز دوشنبه مورخ 93/6/24 با دايره فروش اين 

شركت به آدرس و شماره هاي زير تماس حاصل نمايند:
ــت  ــاده اختصاصي كش ــر 17 ج ــترـ  كيلومت آدرس: شوش
ــاق 18، تلفن:  ــزيـ  ات ــاختمان مرك ــت كارونـ  س و صنع

06126227303 و 3ـ06413229022 داخلي 2336
شركت كشت و صنعت كارون

قابل توجـه فرهنگدوستـان
��سايت فر�شگا� �ينترنتي   �نتشا���   �طالعا�   با��يد كنيد .

باپيوستن به سايت فر�شگا� �ينترنتي �نتشا��� �طالعا� 
كتا� مو�� عالقه خو��� تهيه نمائيد .
www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

روزنامه  اطالعات
سال   1348

فروردين و ارديبهشت 1363 
تير 1393
هر DVD به قيمت 2200 تومان

همایش همکاریهای اقتصادی بخش خصوصی ایران و روسيه دیروز در تهران برگزار شد/ عکس:ایسنا

یادي از دوست دیرین
دکتر ناصرکاتوزیان

صفحه 3
سيد ضياءالدین صفي نياي نائيني

يادداشت
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كوتاه آموزشي مومنی شریف:تأسيس حوزه هنری به ابتكار 
شادروان دكتر طاهره صفارزاده بود

جشنواره فیلم و عکس همراه روز جمعه  
افتتاح می شود

مراس��م افتتاحیه دومین جش��نواره فیلم و عکس همراه تهران روز جمعه 21 
شهریور در پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود و بابک حمیدیان نیز در این 

جشنواره با فیلم کوتاه درباره زندگی خود حضور دارد.
به گزارش فارس، مراسم افتتاحیه با کارگردانی سیاوش صفاریان پور و اجرای 

رامبد جوان راس ساعت 18 در پردیس سینماگالری ملت برگزار می شود.
در این مراسم که همراه با اجرای برنامه های متنوع است چهره های شناخته 

شده فرهنگی و هنری کشور حضور خواهند داشت.
اجرای موسیقی و نمایش فیلم های بخش نگاه هنرمند از جمله برنامه های 

این مراسم است.
دومی��ن جش��نواره فیل��م و عکس همراه تهران از 21 تا 28 ش��هریور ماه 93 
برپاس��ت و عم��وم مخاطبان می توانند از س��اعت 16 ت��ا 22 از برنامه های متنوع 

جشنواره استفاده کنند.

محسن مومنی ش��ریف در جمع 
بانوان اندیشمند و اساتید دانشگاه های 
کش��ور بلغارس��تان با تاکید بر حضور 
غی��ر قاب��ل انکار زن��ان در عرصه هنر و 
ادب امروز، گفت: تاسیس حوزه هنری 
پیش��نهاد دکتر طاهره صفارزاده یکی از 
زنان متفکر و انقالبی بود و او نخس��تین 

مدیر این مرکز بود.
به گ��زارش پای��گاه خبری حوزه 
هنری، محس��ن مومنی ش��ریف رئیس 
حوزه هنری دوشنبه 17 شهریور در دیدار 
با بانوان دانشگاهی بلغارستان در حوزه 
هنری با اش��اره به سابقه طوالنی تمدنی 
دو کشور ایران و بلغارستان گفت: تمدن 
کهن ایرانی همیشه در جهان فرهنگساز 
بوده است و به ویژه بعد از طلوع اسالم، 
متفکران ایرانی در ایجاد فرهنگ و تمدن 
نوین اس��المی نقش ممتازی داشتند و 
امروز هم بی شک تمدن نوین اسالمی از 

ایران خواهد درخشید.
  مومن��ی با بیان این که با پیروزی 
انق��الب اس��المی در تم��ام وج��وه 
زندگی ایران��ی تغییراتی به وجود آمد 
از درخشش��های زن��ان در عرصه های 
مختلف به عنوان یکی از این تغییرات 
ن��ام برد و با اش��اره به حضور غیر قابل 
ان��کار زنان در هنر و ادب امروز، گفت: 
تاس��یس حوزه هنری پیش��نهاد دکتر 
طاهره صفارزاده یک��ی از زنان متفکر 
و انقالبی بود و او نخس��تین مدیر این 

مرکز بود.

  چ��اپ تمبر یادب��ود و پیگیری 
نام گذاری یکی از اماکن عمومی به نام 

دکتر طاهره صفارزاده
دبیر دومین کنگره طاهره صفارزاده 
گفت: در حال مذاکره با ش��ورای ش��هر 
برای چاپ تمبر یادبود مرحوم صفارزاده 
هس��تیم. همچنین در مذاک��رات خود 
نام گ��ذاری یکی از اماکن عمومی تهران 
مثل پارک یا خیابانی را به نام این بانوی 

فرهیخته دنبال می کنیم.
رض��ا اس��ماعیلی دبی��ر کنگ��ره 
پاسداشت طاهره صفارزاده در گفت وگو 
با فارس، خبر از برگزاری نشست خبری 
این کنگره در هفته آینده داد و در تشریح 
برنامه ه��ای امس��ال این کنگ��ره گفت: 
امسال دو بخش جدید به کنگره مرحوم 
صفارزاده اضاف��ه کرده ایم. یکی بخش 
قرآن��ی که چون خانم صفارزاده مترجم 
قرآن بودند، بررس��ی آثار بانوان فعال در 
ح��وزه قرآن هم جزء بخش های کنگره 

امسال قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین امسال بخش 
بان��وی برگزی��ده فرهن��گ را جدی تر 
پیگی��ری می کنی��م و بان��وان فع��ال در 
حوزه فرهنگ می توانند رزومه کارهای 
فرهنگی خودشان را به دبیرخانه بفرستند 
تا توسط هیات داوران بررسی شود البته 
در کنار اینها خ��ود ما نیز فعالیت بانوان 
فعال در بخش فرهنگ را رصد می کنیم 
و در نهای��ت ی��ک نفر به عن��وان بانوی 
برگزیده فرهنگ توسط شورای داوران 
انتخاب خواهد ش��د. دبیر دومین کنگره 
طاهره صفارزاده اظهار کرد: همچنین در 
حال مذاکره با ش��ورای شهر برای چاپ 
تمبر یادبود مرحوم صفارزاده هستیم و در 
مذاکرات خود نامگذاری یکی از اماکن 
عمومی مثل پارک یا خیابانی در تهران را 
به نام این بانوی فرهیخته دنبال می کنیم.

اسماعیلی گفت: ساخت تندیس از 
مرحوم صفارزاده دیگر برنامه ما است که 
با بعضی از هنرمندان وارد مذاکره شدیم 
تا سفارش س��اخت تندیس را بدهیم و 
تندیس س��اخته ش��ده در حوزه هنری 
یا مکان مناس��ب دیگری نصب ش��ود. 
وی در تش��ریح دیگر برنامه های کنگره 
بیان کرد: قرار اس��ت وی��ژه نامه طاهره 
صف��ارزاده در 16 صفح��ه همزمان با 4 
آبان توسط موسسه اطالعات تهیه شود 
که این ویژه نامه هم در مراس��م و هم در 
سراسر کشور به عنوان ضمیمه روزنامه 

توزیع شود.

اطالعیه مهم دانشگاه آزاداسالمی درباره ثبت نام دوره های 
با آزمون و بدون آزمون 

 به قرار اطالع؛ اخیراً برخی موسس��ات و افراد س��ودجو با ادعای تسهیل در 
روند جذب و ثبت نام در دوره های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، 

اقدام به دریافت وجوهی از داوطلبان کرده اند.
بدین وس��یله مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی دانش��گاه آزاد اس��المی 
اعالم می دارد فرآیند جذب و ثبت نام دانش��جویان در این دانشگاه صرفاً از طریق 
وب س��ایت رس��می معاونت سنجش و پذیرش دانش��گاه آزاد اسالمی به آدرس 

www.azmoon.org  و از طریق واحدهای دانشگاهی انجام می شود.
 به اطالع می رساند جذب دانشجویان در واحدها، مراکز و آموزشکده های 
وابس��ته به دانشگاه آزاد اس��المی، بدون هرگونه واسطه حقیقی و حقوقی خارج 
از دانش��گاه و صرف��اً در مراکز دانش��گاهی صورت می گیرد. ضمن��اً واحدهای 
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی هیچ گونه دفتر یا واسطه ای برای جذب یا ثبت نام 

از دانشجویان ندارند.
لذا از داوطلبان درخواس��ت می ش��ود در صورت مشاهده تخلف، با شماره 
تلفن های 44845115 و 44845116 و 44845102 مرکز بازرسی و رسیدگی به 

شکایات دانشگاه آزاد اسالمی تماس و مراتب را اطالع دهند.
 دکترنجفی اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه ها را 

منصوب کرد
سرپرس��ت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی اعضای کمیته 

تعیین مصادیق بورسیه ها را منصوب کرد.
به گزارش مهر، علی پورمختار نماینده مجلس ش��ورای اس��المی و رئیس 
کمیسیون اصل 90، مهدی دواتگری نماینده مجلس شورای اسالمی و از قضات با 
سابقه و برجسته کشور، محمد مهدی ساالری راد استاد دانشگاه امیرکبیر و مسعود 
کنزی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاون اسبق دانشجویی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و احمد غالمی، مدیرکل بورس و دانشجویان 
خارج از کشور سازمان امور دانشجویان، اعضای کمیته تعیین مصادیق بورسیه ها 

را تشکیل می دهند.
در بخشي از متن احکام نجفی برای اعضای کمیته آمده است:

نقش ارزنده و تعیین کننده اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در تربیت نیروی 
انس��انی متخصص، متعهد و فرهیخته در مراک��ز آموزش عالی و به منظور حفظ 
حرمت و کرامت و جایگاه مهمی که بورسیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دانشگاهی به عنوان اعضای هیأت علمی آینده کشور دارند و از آنجا که موضوع 
پرونده بورسیه های چند سال اخیر این وزارت به عنوان مسئله ای ملی در مجلس 
ش��ورای اس��المی و هیئت دولت مورد بحث قرار گرفته است، اتخاذ تصمیمات 
مدبرانه، منصفانه و مبتنی بر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
ب��ر ای��ن اس��اس و با توجه به سیاس��ت های دولت تدبی��ر و امید در جهت 
شفاف س��ازی مس��ائل و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع در عین 
صیانت از جایگاه رفیع علم و تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران و رعایت 
عدالت آموزش��ی، ضروری اس��ت پرونده های افراد مورد اشاره با دقت و انصاف  

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 چگونگی تسهیل ادامه خدمت غیردولتی مربیان پیش دبستانی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با هدف تسریع 
در فرآیند فعالیت غیردولتی مربیان پیش دبستانی جلسه 4 ساعته را با نمایندگان 

منتخب استانی مربیان پیش دبستانی برگزار کرد.
به گزارش ایس��نا، س��ید محمد بطحایی در این دیدار که در ساختمان شهید 
رجایی برگزار ش��د، با بیان این که تمام اقدامات آموزش و پرورش در خصوص 
چگونگی جذب و فرآیند استخدام در حیطه قوانین مجلس، دولت و اسناد باالدستی 
است، گفت: آموزش و پرورش از حیث منابع مالی و انسانی وضعیت خوبی ندارد 

و معلم مازاد دارد.
بطحایی با اش��اره به مصوبه مجلس شورای اسالمی در خصوص نیروهای 
پیش دبستانی، تاکید کرد: در مصوبه مجلس تاکید شده است که برگزاری آزمون 
منوط به نیاز واقعی آموزش و پرورش براساس جنسیت، مدرک و رشته تحصیلی 
اس��ت که مجوز برگزاری آزمون در گروی تخصیص ردیف اس��تخدامی دولتی 

است. 
بطحایی در خصوص شرایطی که آموزش و پرورش در جهت تسریع فرآیند 
فعالیت غیردولتی مربیان پیش دبستانی می تواند ایجاد کند، تاکید کرد: اعطای مجوز 
تاسیس مدارس پیش دبستانی به صورت شرکت تعاونی و فردی، اجاره فضاهای 
آموزشی غیردولتی، اعطای کمک های دولتی، امکان گذراندن دوره های آموزشی 
تخصصی مرتبط در دانش��گاه فرهنگیان، ساماندهی نیروی انسانی در دوره پیش 
دبس��تانی و اولویت به کارگیری نیروی انس��انی در دوره پیش دبس��تانی به شیوه 
غیردولتی مانند سال های قبل بخشی از اقدامات آموزش و پرورش برای حمایت 

از این گروه است.
 برگزاری نمایشگاه های نوشت افزار ایرانی ـ اسالمی 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از فعالیت 18برند ایرانی � 
اسالمی در نمایشگاه های نوشت افزار خبر داد و گفت: نمایشگاه های نوشت افزار 
ایرانی � اس��المی با نازل ترین قیمت یعنی قیمت تمام ش��ده، از هفته آینده دایر 

می شود.
ب��ه گ��زارش فارس، حامد عالمت��ی دبیرکل اتحادیه انجمن های اس��المی 
دانش آموزان دیروز با اشاره به آغاز سال تحصیلی، با بیان اینکه در حوزه نوشت افزار 
به ویژه دفتر تحریر ساالنه حدود 150 میلیون جلد مورد نیاز است، گفت: متأسفانه 
اکثر این دفترها با کاراکترهای غربی، کارتونی و بازیگران هالیوود تزیین شده است. 
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با بیان اینکه این اتحادیه از هفته 
آینده نمایش��گاه هایی را در زمینه نوش��ت افزار ایرانی- اسالمی دایر خواهد کرد، 
پیش بینی کرد که نمایش��گاه های نوشت افزار از دهه سوم شهریورماه در استان ها 

و شهرها دایر شود.
وي اف��زود: در ح��ال حاضر در محل برگزاری نمایش��گاه های پائیزه، محل 
اتحادیه های انجمن اسالمی دانش آموزان و مصلی های شهر نمایشگاه دایر خواهد 

شد اما از ابتدای مهر در مدارس نمایشگاه های نوشت افزار را برگزار می کنیم.
 بزرگترین هیات دانشگاهی آلمان در راه ایران

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از سفر یکی از بزرگ ترین هیأت های 
علمی دانشگاهی کشور آلمان به ایران و همکاری با دانشگاه های ایران خبر داد.

دکتر حس��ین س��االرآملی در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه این هیأت 
دانشگاهی یکشنبه هفته آینده وارد ایران می شود افزود: این هیأت بزرگ دانشگاهی 
مرکب از روسای دانشگاه های آخن، راین وال، رشتک،  دارمشتات، گیسن، دانشگاه 

آلمانی در استانبول،  جمعی از استادان دانشگاهی و دانشمندان آلمانی است.
تبادل اس��تاد و دانش��جو، انجام پروژه های تحقیقاتی، راه اندازی دوره های 
مش��ترک تحلیلی و بررس��ی تاسیس دانشکده مش��ترک ایرانی و آلمانی در زمینه 
توس��عه دوره های کاربردی در س��طح منطقه برخی از مباحثی اس��ت که به گفته 

ساالرآملی قرار است با هیات آلمانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
رئیس مرکز همکاری های بین المللی در ادامه با اشاره به اینکه شش دانشگاه 
در این فرآیند همکاری دارند، اظهار کرد: این شش دانشگاه شامل تهران، دانشگاه 
صنعتی ش��ریف، دانش��گاه صنعتی امیرکبیر،  دانش��گاه علم و صنعت، دانش��گاه 
شهیدبهشتی، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان می شود که پذیرای این 

هیات هستند.
 دیدار هیأت رئیسه دانشگاه تهران با معاون اول رئیس جمهوري

تسریع در اتمام طرح سامان دهی دانشگاه تهران و ایجاد خط اعتباری برای 
افزایش امکان جذب دانش��جویان خارجی در سطحی گسترده تر در دیدار هیأت 

رئیسه دانشگاه با معاون اول رئیس جمهور مطرح شد .
به گزارش مهر، هیأت رئیس��ه دانشگاه تهران با دکتر جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
از جمله مسائلی که مطرح شد می توان به تسریع در اتمام طرح سامان دهی 
دانش��گاه، ایجاد خط اعتباری برای افزایش امکان جذب دانشجویان خارجی در 
سطحی گس��ترده تر، راهکارهای ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی های 
جهانی و راه های مناسب برای کمک به برگزاری هر چه بهتر بزرگداشت هشتادمین 

سال تأسیس دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 سرپرستان دانشگاه های زنجان و صنعتی همدان منصوب شدند

سرپرس��ت وزارت علوم، دو سرپرست جدید برای دانشگاه های زنجان و 
صنعتی همدان منصوب کرد.

به گزارش مهر، دکتر محمد علی نجفی با صدور احکام جداگانه ای خلیل 
جمش��یدی را به س��مت سرپرستی دانش��گاه زنجان و محمود نیلی را به سمت 

سرپرستی دانشگاه صنعتی همدان منصوب کرد.
نجفی در نامه های جداگانه ای از خدمات محسن افشارچی و حسن کی پور 

در طول تصدی مدیریت دانشگاه های زنجان و صنعتی همدان قدردانی کرد.

رئیس پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با بیان این که تحول خواهی و اسالمی ش��دن علوم انسانی با 
تقابل و حرکات واکنش��ی جواب نخواهد گرفت، گفت: با 
حذف رش��ته ها و برکناری استادان مشکالت حل نخواهد 
شد بلکه تحول خواهی یک حرکت مستمر است که باید به 
دنبال رشته های جایگزین و ایجاد نظریه ها و ایده های بومی 

متناسب با رشته های اسالمی باشیم.
به گزارش ایس��نا، دکتر صادق آیینه وند مس��ئول گروه 
تاریخ ش��ورای تحول و ارتق��اء با تاکید بر این که مهمترین 
برنامه این پژوهش��گاه حرکت به سمت تحقیقات کاربردی 
و قطب ش��دن در حوزه های مختلف است، گفت: با توجه 
به پتانسیل های عظیم این پژوهشگاه و حضور محققان برتر 
جهانی به دنبال قطب ش��دن در رش��ته های علوم اجتماعی، 

تاریخ و روانشناسی هستیم.
آیینه وند با اش��اره به ش��ورای بررسی متون و نقد آثار 
و میراث علمی، گفت: 17 س��ال اس��ت که حدود دو هزار 
متخصص علوم انسانی در 15 رشته مشغول به فعالیت هستند 
و به عبارت دیگر یک ش��بکه اجتماعی ش��کل گرفته تا در 
راس��تای آن با ایجاد یک مرکز راهب��ردی در جهت تدوین 

درسنامه ها و آینده تحقیقاتی کشور حرکت کنیم.
آیینه ون��د با بیان این که این پژوهش��گاه ثروتمندترین 
پژوهشگاه کشور اس��ت، گفت: این پژوهشگاه دارای 120 
ملک و سند رسمی در سراسر کشور است که متاسفانه فقط 
چهار تا پنج ملک در اختیار این پژوهش��گاه قرار دارد. طبق 
مصوبه ش��ورای انقالب تمام اموال بنیاد فرح پهلوی به این 
پژوهش��گاه اختصاص یافت که در همان زمان نیز در هیات 
وزیران این مصوبه تصویب شد اما در طول این سال ها این 

امالک در اختیار ارگان های دیگر قرار گرفته است.
وی با بیان این که به مناس��بت س��ال فرهنگ و اقتصاد 
پژوهش��کده "فرهنگ معاصر" تاسیس شد، گفت: در طول 
این 9 ماهه چندین پژوهش��کده از جمله پژوهشکده علوم 
انس��انی کاربردی، پژوهش��کده رواب��ط بین الملل و علوم 
سیاسی، پژوهشکده اخالق و تربیت، پژوهشکده حقوق و 

پژوهشکده ارتباطات آغاز به کار کردند.
آیینه وند با اش��اره به آثار منتش��ر ش��ده از س��وی این 
پژوهش��گاه گفت: در طول این 9 م��اه حدود 44 کتاب، 21 

مجله علمی پژوهشی و حدود هزار مقاله منتشر شده است. 
آیینه وند با اش��اره به مش��کالت توزیع کتب این پژوهشگاه 
گفت: یکی از مشکالت موجود توزیع آثار منتشر شده است. 
در حال حاضر یک فروشگاه در خیابان کریمخان وجود دارد 
و اگر بودجه دولت به طور کامل محقق شود، قصد داریم یک 
فروشگاه در مقابل دانشگاه تهران تاسیس کنیم. همچنین در 
شهرس��تان هایی همچون اصفهان و شیراز نیز تاسیس مرکز 
در برنام��ه وج��ود دارد. وی با اش��اره به طرح های کالن این 
پژوهشگاه نیز افزود: اجرای دو طرح ملی امنیت اجتماعی و 
طرح جامع تاریخ از سوی شورای عالی عتف به پژوهشگاه 

محول شده که در حال اجرا هستند.
آیینه وند با اشاره به طرح های در دست اقدام نیز افزود: 
تحقیقاتی نیز درباره اطلس فرهنگی تاریخ اس��الم و اطلس 
حاکمیت دینی انبیا تا اولیا در دستورکار قرار دارد که با کمک 

دفتر جغرافیای ارتش صورت می گیرد.
مس��وول گروه تاریخ شورای تحول و ارتقا با اشاره به 
بازنگری س��رفصل های علوم انسانی گفت: در حوزه تاریخ 
در پنج رشته سرفصل های تاریخ تمدن، تاریخ ایران، تاریخ 
اس��الم، تاریخ جهان و تاریخ باس��تان تغییر پیدا کرده اند و 
درس ها  روزآمد، غنی سازی و بومی سازی شده است. البته 
این به معنای این نیست که درسی را از خود به این رشته ها 
تحمی��ل کنی��م یا آنها را از حالت درس��ی خارج و به حالت 
شعارگونه سوق دهیم بلکه مبنای کار بازنگری ها علمی بوده 
است. وی گفت: در دولت قبل به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
نگاه امنیتی می شد که اکنون این نگاه وجود ندارد. البته برای 
جبران این مشکالت در وزارت علوم کارهایی در حال انجام 
اس��ت اما ما در پژوهشگاه، استادی را بیرون نکرده ایم و اگر 
بوده قطعا به پژوهشگاه بازگشته است. رئیس پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به موانع تحقیقات علوم 
انسانی در کشور گفت: یکسری موانع شکلی در تحقیقات 
علوم انسانی وجود دارد. به طور مثال برای اخذ برخی آمارها 

از ارگان های مختلف با مشکل مواجهیم.
امیدوارم علوم انسانی همچون سایر رشته ها به فعالیت 
خود ادامه دهد. متاس��فانه امروزه یکی از مشکالت موجود 
سیطره علوم مهندسی و پایه بر رشته های علوم انسانی است 

و این یکی از مشکالت اساسی کشور است.

دبیر بیس��ت و هشتمین جشنواره 
فیلم کودک و نوج��وان گفت: فرهنگ 
و هنر ما الگوی دنیایی اس��ت که امروزه 
بیش از هر چیز تش��نه محبت و شادابی 
بوده و در همین راس��تا جش��نواره فیلم 
کودک و نوجوان با سابقه فرهنگی هنری 
خود مبلغ فرهنگ اصیل ایرانی به جهان 

خواهد بود.
به گزارش مهر، مهدی مسعودشاهی   
در مراس��م رونمایی از پوس��تر بیست و 
هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
اظهار داشت: این جشنواره با رونمایی از 
پوستری که نمادی از فرهنگ و توجه به 
فرهنگ اصیل ایرانی است آغاز می شود 
ک��ه امیدواریم نویدی برای فعالیت های 

جشنواره امسال باشد.
وی افزود: توقع و انتظار از برنامه ها 
و فیلم های جش��نواره کودک این است 
که مطابق با شان و شئونات کشور و هم 
راس��تا با فرهنگ و هنر ایرانی باش��د که 
اصفهان نیز خاستگاه این فرهنگ است.

دبیر بیس��ت و هشتمین جشنواره 
فیلم ک��ودک و نوجوان تصریح کرد: در 
جهانی که به راحتی طفل معصومی را به 
خاطر امیال جهانخواری خود می کشند و 
مدعیان حقوق بشر نیز به راحتی سکوت 
می کنن��د؛ امیدواریم با کم��ک مدیران 
فرهنگی کشور هر روز این عشق، عالقه 

و فرهنگ ایرانی را به دنیا صادر کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه تمام امید ما این 
اس��ت که جش��نواره پیام های انسانی 
خود را در قالب فیلم های تولید ش��ده 
به دنیا عرضه کند، ابراز داش��ت: عشق 
و عالقه ای ک��ه در چهره کودکان برای 
برگ��زاری این جش��نواره موج می زند 

ای��ن پیام را دارد که س��المتی و صفای 
روح را از آنها بیاموزیم. مسعودش��اهی 
با بیان اینکه  الزم اس��ت همه کاره این 
جشنواره، کودک و نوجوان قرار بگیرند، 
بیان داشت: سینمای کودک باید شادابی 
و نشاط درونی کودکان را منعکس کند 
و نگرانی بزرگساالن را کمتر به کودکان 
منتقل کند چرا که دنیا کودک باید شاد و 

فارغ از غم وغصه باشد.
وی ب��ا تاکید بر ل��زوم بیان آداب و 
رسوم ارزشی در فیلم ها  و آموزش رفتار 
صحیح والدی��ن و کودکان در این گونه 
فیلم ها ابراز داش��ت: نمادهای فرهنگی 
با فلس��فه و بافت ایران��ی الگویی برای 
دوستان فیلمساز اس��ت و امیدواریم با 
کمک این حرکت نمادین توانسته باشیم 
انتظ��ار و توفقعات جامع��ه ایرانی را به 

لحاظ فرهنگی برآورده کنیم.
 دبیر بیس��ت و هشتمین جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: رفتار 
ما در این راس��تا الگوی دنیایی است که 
بیش از هر چیز تش��نه محبت و شادابی 

اس��ت و در واقع این جشنواره با سابقه 
فرهنگی هنری خود مبلغ فرهنگ اصیل 

ایرانی خواهد بود.
 در انتهای این مراس��م از بیست و 
هشتمین پوستر جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان به نمایش درآمد که دوربینی را 
نمایش می دهد که با صنایع دستی خاتم 
اصفهانی س��اخته ش��ده و پروانه های 
جش��نواره از فراز پنجره ای در گوش��ه 
صفحه در آسمان شهر اصفهان به پرواز 

درآمده اند.
در این مراسم همچنین سرودهای 
"باز باران با ترانه" و "ای ایران" با نواختن 
س��ازهای مختلف، رهبری ارکس��تر و 
آوازخوان��ی کودکان ب��ه اجرا در آمد که 
مورد استقبال شدید حضار قرار گرفت. 
گفتنی اس��ت در بیس��ت و هش��تمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان50 فیلم 
ساخته شده توسط جوانان اصفهانی در 
ت��االر هنر اصفهان به نمایش در می آید 
ک��ه  به طور جداگانه م��ورد داوری قرار 

خواهد گرفت.

 دکتر آیینه وند: با حذف رشته ها و برکناری استادان  
علوم انسانی اسالمی نخواهد شد رونمایی پوستر بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

يادداشت

دکت��ر امیرناصر کاتوزیان درگذش��ت و به ح��ق در روزنامه ها و 
مجامع علمي به صورتي گسترده از وي تجلیل و تکریم شد. بسیاري از 
شاگردان او در رثاي وي قلم فرسایي کردند و مقامات عالیه مملکتي از 
کوشش هاي علمي او و آثار باارزشي که از وي به جاي مانده است یاد 
کردند. این هر دو نتیجه نیکو خواهد داشت: یکي تکریم از استادي که 
به جاي دنبال مال و مِنال و هوسراني بودن به کسب دانش روي آورده 
و یادگارها و آثار با ارزش��ي از خود برجاي نهاده اس��ت، که حداقل 
سپاس��ي اس��ت که جامعه به جاي آورده است. دیگر آنکه َجوانان ما 
مي بینند که تکریم از اس��تاد ثمره اي ارزش��مند دارد و آنها را به کسب 

دانش ترغیب مي کند.
این کمترین نیز که در دوره دبیرستان و دانشکده با او هم کالس 
بودم و از حوالي عید نوروز به بعد روزها تا پاسي از شب باهم درس 
مي خواندیم تا براي امتحانات آماده شویم، دریغ دیدم که چند کلمه اي 

در باب سجایاي اخالقي او قلم نزنم.
1� کاتوزیان، مطالب معضل حقوقي و فقهي را س��ریعًا استنباط 
مي کرد. هوشمند بود و به دقت مطالب را درمي یافت. حافظه اي بسیار 
قوي داشت، به طوریکه کمتر دانشجویي مي توانست با او برابري کند. 
خطي خوش داشت و فارسي را درست مي نوشت. جزوات  ما را دیگر 

شاگردان دست به دست مي بردند تا از آن بهره گیرند.
در آن زم��ان کتاب کمتر ب��ود، فتوکپي هنوز در ایران نبود، و هر 
کس که جزوة درس استاد را مي نوشت به اندازه توانائي خود مطالب 
استاد را به نگارش در مي آورد، کاتوزیان با هوشمندي و حافظه اي که 

داشت و با خطي خوش بهترین جزوه ها را فراهم مي کرد.
2� سن او کمتر از میزاني است که اعالم شده است. در آن زمان، 
داوطلب مقام قضائي باید حداقل لیس��انس قضائي و بیش از 25 سال 
داشته باشد )فقط کساني که دورة  خدمت نظام وظیفه را سپري کرده 
بودند از ش��رط س��ني معاف بودند(. ما حتي در زماني که رساله ختم 
تحصیلي )پایان نامة( خود را گذراندیم 25 س��ال نداش��تیم تا ناچار به 
رس��م معمول تقاضاي کبر س��ن کردیم و هر یك سه سال بر سن خود 
افزودی��م. بنابرای��ن او که متولد 1309 بود بر طبق حکم دادگاه، متولد 

1306 گردید. 
3� خان��واده کاتوزیان ذوق هنري داش��تند. دو ت��ن از افراد این 
خان��دان از بزرگ تری��ن و نام آورترین نقاش��ان معاصرند و ناصر نیز 
صدائي بس��یار خوش داش��ت، تا آنجا که من مي دانم براي تعلیم آواز 
نزد کس��ي نرفته بود، اما تمام دستگاه هاي موسیقي ایراني را به خوبي 
مي شناخت و صداي بم او متأثر از بنان بود و به شیوه او آواز مي خواند، 
اگرچه همه آوازخوانان را مي ش��ناخت. گهگاه هنگامي که از درس 
خواندن خسته مي شدیم با غزلي از حافظ یا سعدي که مي خواند رفع 

خستگي مي کردیم و سپس به کار خود ادامه مي دادیم.
4� با وجود هوش��مندي و حافظه  اي که داش��ت بدان غره نبود و 
براي فراگیري بیش��ترین تالش و کوش��ش را مي کرد. من باب نمونه، 
حقوق مدني دکتر ش��ایگان را اگرچه مرتب��ًا در کالس درس حاضر 
مي شدیم و به خوبي آنرا مي دانستیم و مي فهمیدیم، ولي باوجود این 
مجموعًا براي گذراندن امتحان 27 بار خواندیم. به این ترتیب که هر 
ی��ك از م��ا فصلي از کتاب را به تن��اوب مي خواند، بعد آن را از حفظ 
براي دیگري مي گفت، سپس دّومي آن را بازگو مي کرد، و اگر کلمه اي 
مي افت��اد دیگري تذکر مي داد. کتاب ها را به نحوي خوانده بودیم که 
هن��گام امتحان حتي عین جمالت کتاب را هم مي توانس��تیم بگوییم. 
این مطلب را گفتم تا جوانان و دانشجویان بدانند که فراگیري دانش، 

مستلزم پشتکار مداوم است. 
5 � او عاش��ق تدریس و تعلیم بود. آن زمان، داش��تن رتبه و مقام 
قضائي امتیازي بزرگ بود، اما او ترك منصب قضا و رتبه قضائي کرد 
تا خود را وقف تعلیم و تعّلم کند و یکس��ره در دانش��گاه باشد و مانند 

من با حفظ رتبه قضائي به تدریس نپردازد.
6 � سپاس��گزار بود. در »خاطرات« خود گفته اس��ت که انتقال او 
به دانش��گاه موانعي داش��ت، تا آنکه یکي از دوستان او به نام صفي   نیا 
رئیس کارگزیني دادگستري شد و به انتقال وي کمك کرد. براي تسهیل 
انتقال، او ابتدا از ریاست دادگاه شهرستان به ادارة حقوقي منتقل شد 
تا براي جانش��یني او و بال متصّدي بودن دادگاه بهانه اي نباش��د. و بعد 
با کمك دکتر سید حسن امامي که استاد دانشگاه و امام جمعه تهران 
نیز بود به دانش��گاه تهران منتقل ش��د. دکتر امامي، هم فقیه بود و هم 
حقوقدان، و در دیداري که شاگردانش با وي داشتند منشأ برکات بود. 
در مجالس او بحث علمي رایج بود و عالوه بر تحصیل دانش، بنیه و 

احاطه علمي هر کس معلوم و مشخص مي شد.
ی��اد ناص��ر کاتوزیان گرامي ب��اد و ایزد منّ��ان او را با اجداد من 

محشور گرداناد.

یادي از دوست دیرین، دکتر ناصر کاتوزیان
  سيد ضياءالدين صفي نياي نائيني

افتتاح جشنواره هنرهای تجسمی جوانان  پایان جشنواره  موسیقی تهران با»ای ایران«   

مرضیه برومند: جامعه ما نیاز به همدلي و همراهي فرهنگي دارد

نخستین فستیوال موسیقی تهران 
با اجرای گروه »اش��تیاق« و آواز علیرضا 
قربان��ی به کار خود پای��ان داد که قطعه 
آخری ک��ه گروه اجرا ک��رد »ای ایران« 

بود .
به گزارش مهر، نخستین فستیوال 
موسیقی تهران که به همت خانه موسیقی 
به عنوان تنها نهاد معتبر صنفی موسیقی 
ایران به مدت 6 روز در عمارت مسعودیه 
تهران برگزار ش��د، شامگاه دوشنبه 17 
ش��هریور ماه با اجرای علیرضا قربانی به 
کار خود پایان داد. اجرا ی  گروه اشتیاق 
،ب��ا قطعه »هوای جنون« با ش��عر محمد 
قهرمان و آهنگس��ازی و تنظیم ش��هرام 

توکلی آغاز شد.
قربانی برای قطعه دوم آهنگ تیتراژ 
سریال »کیف انگلیسی« را انتخاب کرده 
بود که این اثر با مطلع »گشته خزان نوبهار 
من« با آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی 
به فضای باز و آسمان شبانگاهی عمارت 
مسعودیه حال و هوای دیگری بخشید.

و اما قطعه س��وم به شعر معروف 
زنده ی��اد فریدون مش��یری اختصاص 
داشت . سپس به ترتیب »آخرین جرعه 
جام« با آهنگسازی و تنظیم مهیار علیزاده ، 
قطعه چهارم از بخش اول کنسرت گروه 
»اشتیاق« به »زندگی« با شعر و آهنگسازی 
غالمحس��ین مین باشیان و سپس  قطعه 
بعدی   »تو ای پری کجایی«  با شعری از 
هوشنگ ابتهاج و تنظیم سامان صمیمی 

اجرا شدند.
قطعه بعدی »باران« با شعر و تنظیم 

و آهنگس��ازی فردی��ن خلعتبری بود و 
قطعه »شب دهم« با شعر افشین یداللهی 
و آهنگسازی و تنظیم فردین خلعتبری 
پایان بخش بخش نخست کنسرت بود.

اجرای قطعه »رامشگر« در دستگاه 
ن��وا را می ت��وان تکنیک��ی ترین قطعه 
کنسرت دانس��ت که هم ساز و هم آواز 

آن گوش نواز بود.
»از خون جوانان وطن«، »بی خوابی« 
با شعر اخوان ثالث و تنظیم و آهنگسازی 
مهی��ار علیزاده، »زلف س��یه« با ش��عر و 
آهنگسازی غالمحس��ین مین باشیان و 
تنظیم میالد موحدی ، »ارغوان« با ش��عر 
هوش��نگ ابتهاج و آهنگسازی و تنظیم 
مهیار علیزاده ، »مدار صفر درجه« با شعر 
افش��ین یداللهی و آهنگسازی و تنظیم 

فردین خلعتبری در ادامه اجرا شد.
در حالیکه مردم از قربانی آهنگ های 
درخواستی را مطالبه می کردند و بیشتر 
»رسوای زمانه« را می خواستند، اعضای 
ارکستر سازها را برای ایران کوک کردند 
و آواز علیرض��ا قربانی به نام ایران طنین 

انداخ��ت؛ ای ایران ای م��رز پرگهر ای 
خاکت سرچشمه هنر.

وقتی نام ایران طنین انداز شد همه 
حاضران ایستاده و به احترام کشورشان 
این اج��را را همراهی کردند و همنوایی 
چند بیت آخر نیز باعث شد در فضای باز 
عمارت مسعودیه عرق ملی ایرانیان موج 
زند. علیرضا قربانی نیز با گفتن »پاینده باد 

ایران« صحنه را ترک کرد.
علیرضا قربانی خواننده، س��امان 
صمیمی ارکس��تر مایستر، نیلوفر محبی 
ویلن اول، محس��ن عب��ادی و مهجین 
کاوری زاده ویلن دوم، کاوه تس��عیری و 
حسام حس��ینی آلتو، بصیر خاموشی و 
هانیه کازرونی ویلنس��ل، حامد قدسی 
کنترباس، حس��ام ناصری فلوت، مهسا 
یوس��فی نژاد هورن، ت��رگل خلیقی تار، 
زکریا یوس��فی پرکاشن، بهنام ابوالقاسم 
پیانو، شیوا سروش و روشنک کی منش 
س��وپرانو، س��میرا محس��نی و مهدیه 
صفدری آلتو، س��ید علی اصغر رضوی 

مدیرگروه اعضای ارکستر بودند.

افتتاحیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
هنرهای تجسمی جوانان با حضور هنرمندان جوان 

استان های کشور در اردبیل برگزار شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی دفت��ر هنرهای 
تجسمی، در این مراسم که با ادای احترام هنرمندان 
به ش��هدای گمنام آغاز شد، س��ید ناصر اسحاقی؛ 
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اردبیل 
گفت: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان فرصتی 
برای حضور هنرمندان جوان و رقابت مناسب است 
ک��ه امیدواریم در فضایی حرفه ای این جش��نواره 

برگزار شود.
اسحاقی در ادامه گفت: هنر درست دیدن و نقد 
است که آنچه در جامعه وجود دارد توسط هنرمندان 
بیان شود و نقد شود و هنرمندان جوان نیز با این نگاه 

در مسیر هنر حرکت می کنند.
همچنی��ن همزمان ب��ا افتتاحیه جش��نواره، 
نمایش��گاه عکس طبیعت اردبیل با آثاری از افشین 

علیزاده افتتاح شد.
هنرمندان جوان در بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از عصر سه شنبه 
18  تا 20 شهریور در کارگاههای نقاشی، طراحی، 
نگارگری، حجم، خوشنویس��ی، عکاسی، پوستر، 
تصویرگری و کاریکاتور در دانش��گاه فرهنگیان با 

یکدیگر رقابت می کنند.
هنرمندان جوان در رش��ته عکاسی از دریاچه 
ش��ورابیل، بقعه ش��یخ صفی الدین اردبیلی و بازار 
اردبی��ل عکاس��ی می کنند و در رش��ته های دیگر 
هنرمن��دان یک اثر موضوعی و ی��ک اثر آزاد تولید 

و ارائه می کنند.
فرشید ش��فیعی، اکبر نیکان پور، محمد علی 
بنی اسدی در رشته تصویرسازی، کوروش قاضی 
مرادی، مهران زمانی و حس��ین نوروزی در رش��ته 

پوس��تر، کوروش گلناری، جعف��ر نجیبی و طاهر 
ش��یخ الحکمایی در رش��ته حجم، رضا افس��ری، 
مهرداد خطایی و احمد مرش��دلو در رشته طراحی، 
احمد محمدپور، صفر گالش��ی و محمد حس��ین 
 عطارچیان در رشته خوشنویسی داوری جشنواره را 

به عهده دارند.
ج��واد نوبهار، معصومه مظفری و جمش��ید 
حقیقت شناس در رشته نقاشی، بهمن عبدی، بهرام 
عظیمی و جمال رحمتی در رشته کاریکاتور، مسعود 
زنده روح کرمانی، فرهاد سلیمانی و اسماعیل عباسی 
در رشته عکاسی و عبداهلل محرمی، مهرالزمان فخار 
منف��رد و محمد م��رادی داور جش��نواره را انجام 

می دهند.
پیام مدیر کل هنرهای تجسمی به جشنواره

مجید مالنوروزی؛ مدیر کل هنرهای تجسمی 
به بیس��ت و یکمین جش��نواره هنرهای تجسمی 

جوانان پیام داد.
در پی��ام مدی��ر کل هنرهای تجس��می آمده 
اس��ت:امروز با این همه وسعت و فضاي فرهنگي 
و هن��ري گوناگون از منظ��ر ارتباطات در دهکده 
جهان��ی  دهک��ده ای که بیش از نیم قرن پیش مک 

لوهان؛ نظریه پرداز ارتباطات پیش بیني کرده به سر 
مي بریم و هر رخداد، جریان و تحولی در یک نقطه 
از آن به سرعت از مرزهای جغرافیایی می گذرد، در 
هر مکاني دیده و شنیده می شود، تاثیر می گذارد و 
تاثیر می گیرد. جهانی شدن با خود بیم و نگرانی هم 
دارد که مبادا فرهنگ هایی غلبه کنند و هویت هایی 
مغلوب ش��وند، نگرانی از جهانی شدن از انفعال و 
تسلیم می آید. اما هویت ها و فرهنگ هاي پرپیشینه 
و کهن می توانند با تعلق به خاستگاه خود از مرزهای 
طبیع��ی فراتر رون��د و در کنار دیگر فرهنگ ها در 
عرصه جهانی قرار گیرند و دیده شوند و تاثیرگذار 

باشند.
فرهنگ و هنر فاخر س��رزمین ما با داش��ته ها 
و بافت های بصری متنوع بومی ظرفیت و قابلیت 
کام��ل آن را دارد ک��ه ب��ا نگاه جهانی دیده ش��ود و 
هنرمن��دان جوان که تحوالت و جریان های هنری 
روز جهان را در پیش چشم دارند با شناخت داشته ها 
و بافت های بومی اما با نگاه معاصر در جهان امروز 
نقش فعاالنه ایفا کنند و این به معنا و مفهوم بازگشت 
به گذشته نیست. نه بازگشت به گذشته ممکن است 
و ن��ه تس��لیم و انفعال ص��رف در برابر جریان ها و 

تحوالت هنری جهان. شناخت داشته های فرهنگی 
بومی و بیان هنری ما با نگاه معاصر و جهانی است 
که نقش فرهنگ و هنر ایران اسالمی را در هزاره سوم 
رقم می زند و نسل جوان مستعد، خالق می تواند  با 
درک و دریافت تحوالت و جریان های هنری اما با 
تعلق به خاستگاه فرهنگ بومی، هنرشان را از مرزها 
فراتر ببرند و در عصر جهانی ش��دن فعاالنه با زبان 

معاصر و جهانی گفت و گو کند.
حضور فعال فرهنگ و هنر ما در جهان امروز و 
فردا به زمینه های آموزشی، پژوهشی و حمایتی نیاز 
دارد تا جوانان با شناخت دقیق داشته های فرهنگی 
و بافت های بصری بومی با نگاه معاصر حرکت کنند 
و امید داریم در آینده نهادهای فرهنگی و آموزشی با 
جدیت این زمینه ها را برای هنرمندان جوان فراهم 
کنند. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با حضور 
هنرمندان جوان سراسر کشور بستری مناسب است 
تا رویکرد توجه به فرهنگ و هنر بومی با نگاه معاصر 
را دنبال کند و با یک بازنگری روند این رویداد که 
بی شک تاکنون نتایجی هم داشته در دوره های آتی 
با برگزاری منطقه ای در مرحله نخست و برگزاری 

ملی در مرحله بعد در این مسیر قرار گیرد.
 برای دستیابی به این منظور نقدها، نظرات و 
پیشنهادات هنرمندان و صاحبنظران فرهیخته کمک 
موثري به پیشبرد جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان 

خواهد بود.
از همراهی و مش��ارکت هنرمن��دان، داوران 
و تالش دبیر بیس��ت و یکمین جش��نواره هنرهای 
تجس��می جوانان و مش��ارکت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اردبیل و همکاری ادارات کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان ها در برگزاری این 
دوره جش��نواره سپاسگزارم و توفیق و سربلندی را 

برای هنرمندان جوان آرزو می کنم.

س��رویس فرهنگي، هنري: مرضیه برومند، دبیر 
پانزدهمین جشنواره بین المللي تئاتر عروسکي تهران � 
مبارک در آستانه برگزاري این جشنواره روز گذشته به 
تشریح نکاتي در این باره درجمع خبرنگاران پرداخت.

به گزارش خبرنگار ما، مرضیه برومند، نویسنده، 
بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که مدتي است دبیري 
جش��نواره بین المللي تئاتر عروس��کي تهران مبارک را 
قبول کرده است، با گذشتن از موانع فراوان توانست آن 

را به روز افتتاحیه برساند.
او در این ب��اره در جمع خبرنگاران گفت: »وقتي 
کاري را ش��روع مي کنم. کمال گرا هستم و از صد، 100 
مي خواهم. اما واقعیت این است که 100 در هیچ جاي 
دنیا اتفاق نمي افتد. این جشنواره امروز نتوانست به 100 

برسد اما بایدبگویم که از 50 هم باالتر است«.
وي اف��زود: »جامع��ه ما نیاز به همدلي و همراهي 
فرهنگي دارد. باید کمي مس��ائل سیاس��ي را از حوزه 
فرهن��گ دور نگه داریم. اگر اینگونه باش��د همه چیز 
درس��ت مي ش��ود.« برومند گف��ت: »22 اثر صحنه اي 
براي اجرا انتخاب شدند که تکنیک هاي متنوعي براي 
مخاطبین متنوع در این میان وجود دارند. خوش��بختانه 
امس��ال س��طح کیفي آثار ارتقا پیدا کرده است. در دوره 
پانزدهم رقابت به قدري فشرده بود. که بسیاري  تعجب 
کردند چرا در لیس��ت نهایي حضور ندارند. این به آن 
معنا نبود که تعداد کارهاي خوب فقط 22 کار بود، بلکه 

بضاعت  ما درجشنواره به همین مقدار بود«.
دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللي تئاتر عروسکي 

تهران � مبارک در ادامه افزود: در بخش خیاباني 13 کار 
براي حضور در جش��نواره پذیرفته شدند. متأسفانه در 
بخش صحنه اي آثار شهرستاني زیاد نبودند و این مسأله 
آن ها را ناراحت کرد. آن ها  س��ختي زیادي مي کشند و 
من سعي کردم مشکالت آن ها را تاجاي ممکن برطرف 
کنم و مدام با آنان ارتباط تلفني داشتم. ما امسال حدود 30 
کارگردان شهرستاني که آثارشان در جشنواره پذیرفته 
ش��ده است را به عنوان میهمان دعوت کردیم تا از آثار 

استفاده کنند.
وي در خص��وص بخ��ش بین المل��ل توضی��ح 
داد: »متأس��فانه از آنجایي که زمان برگزاري جش��نواره 
ما با تعدادي از جش��نواره هاي جهاني یکي بود، برخي 
گروه هایي که از آن ها براي حضور در جشنواره دعوت 
کرده بودی��م ب��ه این دلیل که در این زمان به جش��نواره 

دیگري قول حضور داده بودند، نتوانستند در این دوره 
همراه ما باشند. اما در نهایت گروه هاي خوبي انتخاب 
کردیم و در این راه از مش��ورت بهروز غریب پور هم 
استفاده شد. در نهایت 10 اثر از 8 کشور انتخاب شدند 
که از این بین سه اثر متعلق به کشور چین است که با سه 
تکنیک مختلف اجرا مي ش��وند. مرضیه برومند گفت: 
»ش��روع جشنواره ما از روز جمعه خواهد بود که براي 
اداي احترام به همراهان از دست رفته مان همچون کامبیز 
صمیمي مفخم، بیژن نعمتي، جواد ذوالفقاري، اردشیر 
کش��اورزي و غیره س��اعت 9 صبح از تاالر وحدت به 

سمت بهشت زهرا حرکت مي کنیم«.
وي درخص��وص مراس��م افتتاحیه توضیح داد: » 
مراسم افتتاحیه این جشنواره، شنبه 22 شهریور از مقابل 
خانه عروس��ک واقع در خیابان فلس��طین نبش کوچه 
شمشاد با حضور نمایشگران و عروسک هایشان شروع 
مي شود، در قالب یک کارناوال که این کارناوال از آن  جا 
حرکت مي کنند و به سمت تئاتر شهر مي ر وند. عالوه بر 
این زنگ افتتاحیه این جشنواره را هم به وسیله فاطمه 
معتم��د آریا  به صدا در مي آید«. پانزدهمین جش��نواره 
بین المللي تئاتر عروس��کي تهران � مبارک از شنبه 22 
ش��هریور تا ش��نبه 29 ش��هریور 93 در مجموعه تئاتر 
ش��هر، تماشاخانه س��نگلج، تاالر هنر، تاالر فردوسي، 
تاالر حافظ، فرهنگسراي باران و موزه استاد انتظامي با 
حضور گروه هایي از آمریکا، صربستان، هلند، ارمنستان، 
افغانستان، آلمان، اسپانیا، چین و عراق در تهران برگزار 

مي شود.

 اهدای »نشان ویژه« به کیانوش عیاری 
در پنجمین جشن مستقل فیلم کوتاه

پنجمین جشن مستقل فیلم کوتاه 
ایران با اهدای "نش��ان ویژه" به کیانوش 

عیاری به پایان رسید.
به گزارش ایس��نا،کارگردان »خانه 
پدری« در جشن فیلم کوتاه بعد از پخش 
تصاوی��ر ویدیوئی فیلم »بودن یا نبودن« 
ب��ه روی صحنه رفت و گفت: نمی دانم 
چون این فیلم پخش ش��ده اس��ت باید 
عقده گش��ایی کنم یا نه. خوشحالم که از 
دست جعفرپناهی یا این صخره محکم 

جایزه ام را دریافت می کنم.
این کارگردان یادآور ش��د: اجازه 
بدهی��د کمی به عقب ت��ر برگردم، فیلم 
»ش��بح کژدم« در سالی که ساخته شد بر 
اثر سوء تفاهم ضربه خورد. چند سال بعد 
فیلم »آبادانی ها« ضربه خورد و طی شش 
روز نمایش داده ش��د! فیلم »آن س��وی 
آتش« هم همین ط��ور و گفتند اگر این 
فیلم پایش را از کش��ور بیرون بگذارد به 

منزله پتکی علیه نظام خواهد بود!
او اف��زود: فیلم »بودن یا نبودن« هم 
در سال 1376 اکران شد و به دلیل آن که 
گفتند مس��لمانان را بد نشان می دهد، در 
چهارمین روز اکران خود از پرده  س��ینما 
پایین کش��یده شد و به نظر می رسد این 
س��وء تفاهم با فیلم »خان��ه پدری« ادامه 
دارد. کیان��وش  گفت: به نظر می رس��د 
فیلم های م��ن، جعفر پناه��ی و برخی 
دیگر از دوستان دچار این سوء تفاهمات 

بچه گانه می شود و اینگونه است که فیلم 
آقای حاتمی کیا اکران می ش��ود و آب از 

آب تکان نمی خورد.
جعف��ر پناه��ی ک��ه ب��ه هم��راه 
مجی��د برزگر برای اه��دای جایزه فیلم 
کوتاه)ایسفا( به کیانوش عیاری به روی 
صحن��ه رفته ب��ود، بیان ک��رد:  کیانوش 
عیاری مانند آن عکس های بدون شرح 
است که نمی توان برایش شرحی نوشت. 
افتخار می کنم عضو سینمایی هستم که 
در آن آدمهای��ی مانن��د عی��اری حضور 
دارند. همیش��ه آرزویم ای��ن بوده که از 
دستان او جایزه بگیرم. اجرای این مراسم 
را امیر شهاب رضویان- کارگردان سینما 
برعهده داشت که با طنازی های بسیاری 

فضای مفرحی را بوجود آورده بود.
آناهیتا قزوین��ی زاده برنده بهترین 
فیلم کوتاه داستانی، جایزه خودش را به 
هوشنگ گلمکانی روزنامه نگار و منتقد 

سینمای ایران تقدیم کرد.
بنیامین هف��ت لنگ برنده تندیس 
بهترین فیلم کوتاه تجربی بعد از دریافت 
جای��زه اش گفت: بچه های��ی که در این 
جش��ن حضور دارند اگر یک س��اعت 
زیر آب بمانند، نمی میرند. این ها زمانی 
می میرند که تندیس های خود را در خانه 
بگذارند و مجبور شوند برای امرار معاش 
خود مسافرکش��ی کنند یا فیلم مجالس 

عروسی را بگیرند.
نیما عباس پور، مدیر هماهنگی این 
جشن نیز آماری از فیلم های کوتاهی که 

به دبیرخانه ارسال شدند، داد.
 علیرضا رض��ا داد، محمد مهدی 
طباطبایی نژاد، فرهاد توحیدی، ابراهیم 
هوش��نگ  روحان��ی،  مختاری،امی��د 
گلمکانی، هوش��نگ م��رادی کرمانی، 
مرتضی رزاق کریمی، شهرام مکری و... 

از جمله حاضران در این جشن بودند.

برگزاري نمایشگاه »رهایی« در فرهنگسرای نیاوران
نمایش��گاه »رهایی« با آثار 80 تن از هنرمندان هنرهای تجس��می کشور 
و ب��رای حمای��ت از مردم غزه جمعه 21 ش��هریور در گالری ش��ماره 1 و 2 

فرهنگسرای نیاوران افتتاح می شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی فرهنگس��رای نی��اوران، 80 تن از هنرمندان 
تجسمی کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه و برای مقابله با جنایت های 
رژیم صهیونیستی، نمایشگاهی از آثار خود را با عنوان » رهایی« در گالری های 
شماره یک و دو فرهنگسرای نیاوارن برپا می کنند. این نمایشگاه از روز جمعه 
21 شهریور در بخش های ویدیو آرت، عکس، مجسمه، نقاشی و چیدمان با 

موضوع مظلومیت مردم غزه، کار خود را آغاز می کند.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه رهایی ساعت 17 با حضور هنرمندان، سفرای 
کش��ورهای خارجی و همچنین مسئولین فرهنگی و هنری در گالری اصلی 
فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. فریده شهسوارانی، ژینوس تقی زاده، 
بهنام کامرانی، شهناز زهتاب، سیمین کرامتی، شادی قدیریان، نیوشا توکلی، 
حامد نوری، بهروز دارش، حامد رشتیان، بهروز دارش، فریدون امیدی، صبا 
علیزاده، حامد نوری و... اشاره کرد. عالقه مندان می توانند از 21 شهریور  تا 

21 مهر از این نمایشگاه دیدار کنند.
 سیزدهمین دوساالنه  عکس ایران دی برگزار مي شود

فراخوان سیزدهمین دوساالنه عکس ایران که با دبیری اسماعیل عباسی 
در دی سال 93 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، این انجمن با همکاری 
مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مؤسس��ه  توس��عه  هنرهای تجس��می معاصر و موزه  هنرهای معاصر تهران، 
س��یزدهمین دوس��االنه  عکس ایران را از 3 تا 23 دی امسال در موزه  هنرهای 

معاصر تهران برگزار می کند.

دبیری این دوساالنه را اسماعیل عباسی که در دو دوره قبل نیز دبیر بوده 
اس��ت، برعهده دارد. این دوس��االنه با موضوع آزاد در دو بخش رویکرد آرت 
فتوگرافی و رویکرد خالقانه  برگزار می شود. ثبت نام و دریافت آثار سیزدهمین 
دوساالنه  عکس ایران از روز شنبه، 22 شهریور از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی

www.nips.org.irو www.nips.net.irانجام خواهد شد.
دبیرخانه دوس��االنه به نش��انی تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی 

شمالي، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، انجمن عکاسان ایران واقع است.
 نمایشگاه »7 شب و روز« در گالری ایده

نمایش��گاه نقاش��ی های ندا رسولی ارسی با عنوان »7 شب و روز« از 21 
شهریور در گالری ایده افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومی ایده، س��ومین نمایش��گاه انفرادی ندا رسولی 
ارسی با عنوان »7 شب و روز« جمعه 21 شهریور در گالری ایده برگزار خواهد 
شد و در این نمایشگاه 14 اثر از این هنرمند با تکنیک میکس مدیا به نمایش 
در خواهد آمد. رسولی در این آثار با نگاهی مفهومی و تجریدی به موضوع 
منظر ش��هری در طول ش��بانه روز نگاه انتزاعی داشته است. در این نمایشگاه 

14 اثر در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه »7 شب و روز« عصر جمعه 21 شهریور از ساعت 15 افتتاح 
و تا 27 ش��هریوردر گالری ایده واقع در خیابان کریم خان، خردمند ش��مالی، 

کوچه هیجدهم ، شماره 26 میزبان عالقه مندان به هنر است.
رونمایی از پوستر جشنواره  فیلم »مقاومت«

مراس��م رونمایی از پوس��تر و اقالم تبلیغاتی سیزدهمین جشنواره فیلم 
مقاوم��ت در بخ��ش های مختلف روز سه ش��نبه 18 ش��هریورماه با حضور 
س��یدعبداهلل صفی الدین نماینده حزب اهلل لبنان در ایران، محمد خزاعی دبیر 

جشنواره فیلم »فجر« و مهمانان جشنواره فیلم »مقاومت« برگزار شد.
به گزارش مهر،  مراسم افتتاحیه این جشنواره در تاریخ 30 شهریورماه 
در تاالر وحدت برگزار می ش��ود و مراسم اختتامیه آن نیز در تاریخ 3 مهرماه 

در برج میالد برگزار خواهد شد.

كوتاه فرهنگي
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اخبار داخلی

آمادگي دولت براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

هر بشكه نفت اوپك
هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

نفت ، طال ، سكه و ارز

93/41 دالر 
100/20 دالر 
97/00 دالر 
1254/50 دالر

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

هر گرم نقره خام )عيار 999(
دالر آمريكا)نرخ بانكي(

دالر آمريكا)نرخ غير بانكي(
يورو)نرخ بانكي(

يورو)نرخ غير بانكي(
 پوند انگلستان)نرخ بانكي(

 پوند انگلستان)نرخ غير بانكي(
درهم امارات )نرخ بانكي(

درهم امارات )نرخ غير بانكي (

940000 تومان
941000 تومان
 472500  تومان
264500 تومان
171000 تومان
 96400 تومان
2240 تومان
2662/9تومان
3185 تومان
3427/5 تومان
4140 تومان
4279/9 تومان
5165 تومان
725 تومان
871 تومان

سرويس اقتصاديـ  نشست توجيهي نحوه واگذاري 2906 
طرح نيمه تمام دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني با حضور 
معاون اول رئيس جمهوري و وزيران بهداشت و ورزش برگزار شد.

ــت  ــه گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات در اين نشس ب
معاون اول رئيس جمهوري با اعالم اينكه مرحله خروج از ركود 
تورمي آغاز شده است، از بخش خصوصي و تعاوني خواست 

در طرح هاي نيمه تمام كشور مشاركت كنند.
دكتر جهانگيري گفت: موضوع واگذاري طرح نيمه تمام 
در شرايط امروز اهميت خاصي دارد، اقتصاد كشور با دو چالش 
ــتگي  ــامل وابس مهم و جدي در قبل از انقالب مواجه بود كه ش
شديد به درآمد نفت و دولتي بودن اقتصاد است. پس از انقالب 
ــتگي كشور به درآمد نفتي استمرار پيدا كرد و دولتي شدن  وابس
ــدن كارخانه ها  اقتصاد پررنگ تر ادامه يافت چرا كه مصادره ش
ــپس در دوران جنگ تحميلي، اين موضوع تداوم بيشتري  و س
ــد و  ــت، گاهي قيمت نفت 20 تا 25 دالر مي ش ــت.وي گف ياف
زماني به 8 تا 9 دالر رسيد و باعث شد بودجه كشور 50 درصد 
كاهش پيدا كند و دولت به سمت استقراض از بانك مركزي برود.

در برنامه سوم توسعه موضوع ايجاد حساب ذخيره ارزي 
مطرح شد تا بخشي از درآمد نفت به اين حساب و براي روز مبادا 
ــود و قرار شد 50 درصد اين حساب به سرمايه گذاري  واريز ش
اختصاص يافته و 50درصد هم براي ذخيره اداره كشور باشد. اما 
ــاب دست مي بردند و از آن استفاده ديگري  دولت ها به اين حس
ــت نفت، خوب عمل  ــا توجه به افزايش قيم ــد، اگر ب مي كردن
ــاب 200 تا 250 ميليارد دالر ذخيره  مي كرديم االن در اين حس

مي شد كه پول كالني بود.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: چون برداشت بي رويه 
از حساب ذخيره ارزي مي شد، صندوق توسعه ملي با نظارت سه 
قوه به وجود آمد تا از كنترل دولت خارج شود، همچنين قرار شد 
در سال اول 20 درصد درآمد نفت به اين صندوق واريز و سپس 

هر سال 3 درصد به آن افزوده شود.
ــارد دالر درآمد نفتي  ــال قبل 100 ميلي وي گفت، چندس
ــد و با 80 ميليارد  ــتيم كه 20 درصد آن به صندوق واريز ش داش
دالر مي شد كشور را اداره كرد، در  آن زمان 2/5 ميليون بشكه نفت 

صادر مي شد آن هم به قيمت بشكه اي 100 دالر.
ــت 60 ميليارد دالر درآمد  ــال كل پيش بيني دول براي امس
نفت است؛ چرا كه يك ميليون بشكه نفت صادر مي كنيم و 31 
درصد آن بايد به صندوق توسعه واريز شود، يعني با 26 ميليارد 
دالر بايد كشور را اداره كنيم كه طبيعي است با مشكالت تازه اي 
مواجه مي شويم.نامبرده سپس به نحوه واگذاريهاي دولت اشاره 
كرد و گفت: در واگذاري طرحهاي دولتي ابهاماتي وجود داشت 
كه سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري به كمك دولت آمد و 
يكي از بزرگترين گره هاي اقتصادي را باز كرد. لذا يك فرصت 

ــرار گرفت تا در اقتصاد  ــي در اختيار بخش خصوصي ق تاريخ
ــور سهيم شود كه متاسفانه آنگونه كه انتظار مي رفت انجام  كش
نشد و فقط 12 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي بود و بقيه 

به رد ديون، تهاتر و واگذاري يك نهاد به نهاد ديگر بود.
ــت كه بايد خصوصي سازي  وي افزود: نظر دولت اين اس
ــور صورت بگيرد، بايد واگذاري طوري طراحي  واقعي در كش

شود تا بخش خصوصي واقعي در آن مشاركت كند.
ــدي و اصولي طرفدار آن  ــم دولت به طور ج ــاد داري اعتق
است كه بخش خصوصي واقعي بايد موتور توسعه كشور باشد.
ــت هاي  ــت هاي كلي اصل 44 و سياس جهانگيري افزود: سياس
ــوي رهبر معظم انقالب فرصت  ــاد مقاومتي ابالغي از س اقتص
مناسبي براي بخش خصوصي است تا در اقتصاد كشور مشاركت 
كند.وي افزود: حضور بخش خصوصي در شركت هاي واگذاري 
ــاي خدماتي كم رنگ تر بوده  ــدي پررنگ تر اما در بخش ه تولي
ــت، به عنوان نمونه امروزه سرانه يك دانش آموز در مدارس  اس
دولتي 1/8 ميليون تومان در تهران است، بخش خصوصي با ايجاد 
مدارس غيرانتفاعي حاضر شده نصف اين مبلغ را بگيرد كه البته 

در شهرستانها اين سرانه كمتر است.
اين مقام مسئول افزود: تا االن دولت، كارخانه ها را واگذار 
ــرد. از اين پس واحدهاي خدماتي را واگذار مي كند. نظير  مي ك
ــتان ها در بند س تبصره 3 هم آمده كه دولت  مدارس و بيمارس
ــرفت را به  در بخش هاي مختلف طرح هاي زير 50 درصد پيش
ــاله واگذار كند، بخش خصوصي مي تواند از اين  صورت 10 س
ــاركت  ــتفاده كرده و در طرحهاي قابل واگذاري مش فرصت اس
ــت طرحهاي نيمه  كند.وي گفت: در مجموع دولت حاضر اس
تمام خود را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند، حتي 
طرحهاي خدماتي دولت را هم واگذار مي كنيم نظير اتوبان و آب 
ــيرين  كن و بعد دولت خدمات اين طرح ها را از سرمايه گذار  ش
خريداري مي كند.وي گفت: االن كشور در شرايط ويژه اقتصادي 
ــيده كه به  ــرخ تورم با تالش دولت به نقطه اي رس ــرار دارد، ن ق
كمتر از 20 درصد مي رسد، خروج از ركود جز با حضور قاطع 
بخش خصوصي امكان پذير نيست. توليد در كشور در حال رونق 
ــد يافته و اين رشد در  ــت، ميزان توليد خودرو 80 درصد رش اس
زمينه توليد فوالد، سيمان و محصوالت كشاورزي هم مشاهده 
ــود.جهانگيري اضافه كرد: خروج از ركود آغاز شده، پس  مي ش
بخش خصوصي وارد ميدان شود، جوانان ما نياز به اشتغال دارند، 
ــكالت برطرف مي شود، قرار شده  ــتم بانكي مش با كمك سيس
ــهيالت براي توليد  ــال بانك ها 280 هزار ميليارد تومان تس امس
اختصاص بدهند، صندوق توسعه هم در خدمت توليد قرار دارد، 
در قراردادهاي خارجي هم توفيقات خوبي داشته ايم كه نمونه آن 
فاينانس چين است كه ميلياردها دالر ارزش دارد و مي توان از  آن 

در بخش توليد استفاده كرد.

ــترش  ــان گفت: بايد بازار صادرات كاال را گس وي در پاي
ــم، بازار عراق را نبايد از  ــم، به بازارهاي تازه هم توجه كني بدهي
ــاالنه 100ميليارد دالر درآمد نفتي دارد و  ــت بدهيم. زيرا س دس
براي بازسازي كشورشان نيازمند خدمات فني و مهندسي ايران 
ــتند.همچنين دكتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و  هس
نظارت راهبردي رئيس جمهوري در اين نشست اظهار داشت: 
موضوع واگذاري طرحهاي نيمه تمام دولتي يك موضوع تعيين 
كننده و راهبردي براي دولت است، طي يك سال فعاليت دولت 
ــديم به نام وضع  ــرايطي از ابتدا مواجه ش ــه اجرا با ش در عرص
موجود؛ آنچه تدبير دولت بود، اين شد كه معضالت و مشكالت 

را شناسايي و براي حل  آنها اقدام كند.
ــه از ابتداي كار دولت  ــي از مباحث مهم ك ــزود: يك وي اف
ــاله طرحهاي عمراني نيمه تمام بود كه دولت نه  ــد مس مطرح ش
فقط بايد آنها را ساماندهي مي كرد بلكه اقتصاد كشور در انتظار 
نتيجه اجراي آنها بود. براي احصاء اين طرحها كه به 2906 طرح 
عمراني نيمه تمام مي رسيد، بر فرض اجرا طبق برنامه زمان بندي 
نياز به 200هزار ميليارد تومان و براي اجرا به صورت عادي نياز 
ــه 400 هزار ميليارد تومان اعتبار بود كه با منابع محدود دولت  ب
ــواري مواجه مي شديم. دكتر نوبخت تاكيد كرد: در اليحه  با دش
بودجه نگاه دولت اين بود كه طرحهايي كه قابل بهره برداري در 
ــت مورد هدف قرار گيرد كه پس از بررسي تعداد  ــال 93 اس س
آنها 246 طرح بود كه در اليحه بودجه گنجانده شد، نوبخت به 
ــور از وضع درآمدي دولت  آخرين گزارش خزانه داري كل كش
ــده در  ــاره كرد و گفت: 77 درصد از منابع مالي پيش بيني ش اش
بودجه 93 را عمل خواهيم كرد. ضمن آنكه در هزينه هاي جاري 
ــانديم.وي درباره تعهد مالي  هم دقت كرده و به 85 درصد رس
ــفند  دولت به پيمانكاران گفت: با وجود كمبود منابع، تا 28 اس
ــان از بدهي هاي دولت را به  ــال حدود 4810 ميليارد توم پارس
پيمانكاران پرداخت كرديم كه گام مهمي از تخصيص منابع براي 

طرحهاي عمراني است.
ــاس مي كند كه بدون  ــت: دولت احس ــپس گف نامبرده س
همكاري و همراهي بخش هاي خصوصي و تعاوني نمي تواند به 
تعهدات خود عمل كند.دولت تصميم قطعي براي ايجاد تحرك 
اقتصادي دارد، ولي نمي خواهد بار مسئوليت خود را روي دوش 
ــده  ــي تصريح ش بخش هاي غيردولتي بگذارد. در قانون اساس
ــود، ما تفكر تمركزدولتي را  كه مالكيت عمومي بايد واگذار ش
ــئوليت خود را واسپاري  نمي پذيريم. البته دولت نمي تواند مس
كند، اما مي تواند از مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني بهره 
بگيرد. نمونه آن آموزش و پرورش است، نمي توانيم بگوئيم بايد 
همه مدارس كشور دولتي باشد، در مقابل هم نمي توانيم بگوئيم 
ــود، بلكه بايد  ــه مدارس بايد به بخش خصوصي واگذار ش هم
ــي مدارس را واگذار كرد، يعني بخش خصوصي خدمات  برخ

بدهد و دولت هم مسئوليت مديريت خود را داشته باشد يا اينكه 
بيمارستان هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار مي كنيم. آنها 
ــت. پس  ــئوليت هم با دولت اس خدمات به مردم مي دهند و مس

دولت نمي تواند مسئوليت خود را واسپاري كند.
وي سپس گفت: بسياري از طرحهاي عمراني دولت قابل 
انتفاع است، در شرايط تحريم كه دولت نمي تواند همه كارها را 
به تنهايي انجام دهد، دولت مي تواند مديريت كند و بخش هاي 
ــد. معاون برنامه ريزي و  خصوصي و دولتي هم اجرا كننده باش
نظارت راهبردي رئيس جمهوري با اشاره به اينكه در برنامه ششم 
توسعه تعداد 2906 طرح نيمه تمام شامل 10 هزار پروژه ناتمام 
ــت، گفت: دولت مصمم است همه اين طرحها را  خواهيم داش
ــاند. دولت در سفرهاي استاني به جاي شاد  به بهره برداري برس
ــي از اين پروژه ها را راه اندازي خواهد  ــردن موقت مردم، برخ ك
كرد كه نمونه آن در سفر اخير رئيس جمهوري به مشهد مقدس 
ــيد و دولت بنا دارد تا پايان اسفند  107 پروژه به بهره برداري رس
ــاند. وي افزود: در كنار  ــال تمامي پروژه ها را به اتمام برس امس
246 طرح نيمه تمامي كه براي سال 93 در نظر گرفته شد، منابع 
ــتاني 100 درصد، اعتبارات كشوري 100 درصد، طرحهاي  اس
سفرهاي مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري هم 100 درصد 
تخصيص خواهد يافت.دكتر نوبخت با اشاره به اين شعار دولت 
ــاخت، گفت: دوراني كه بيش از 800  كه ما ايران را خواهيم س
ــور بود، اما با رشد منفي اقتصادي مواجه  ميليارد دالر درآمد كش
شد، به سرآمده و دولت با وجود مشكالت پيش رو تالش مي كند 
تمامي مسايل و مشكالت را ساماندهي كند كه بطور نمونه رشد 
توليد را امسال به سمت ارقام مثبت خواهد برد. دولت مي خواهد 
ــمت توسعه يافتگي هدايت كند و در مسير سند  ــور را به س كش

چشم انداز قرار دهد.
ــر گودرزي وزير ورزش و جوانان  طبق اين گزارش، دكت
هم گفت: در برنامه چهارم توسعه قرار بود سرانه زيرساخت هاي 
ــد، اما فقط به 70 سانتي متر رسيد كه اين  ورزش به يك متر برس

ميزان در برخي استان ها به 50 سانتي متر هم نمي رسد.
ــي  ــد كرد: از طرف ديگر بهره وري اماكن ورزش وي تاكي
موجود هم پايين است به طوري كه كمتر از 20درصد است، با 
ــي داريم كه  ــور 3850 پروژه نيمه تمام ورزش اين وجود در كش
300 پروژه امسال افتتاح مي شود و 3550 پروژه ديگر هم بين 50 
تا 70 درصد پيشرفت دارند، لذا خيرين ورزش مي توانند به ما در 
تكميل اين پروژه ها كمك كنند تا ميزان فضاي ورزشي موجود 

كشور گسترش يابد.
ــتورالعمل تازه اي در  ــودرزي در پايان گفت: دس ــر گ دكت
زمينه نحوه واگذاري طرح هاي نيمه تمام ورزشي به بخش  هاي 
ــده كه بخش خصوصي مي تواند با  خصوصي و تعاوني تهيه ش

مشاركت در اجراي آنها، به توسعه ورزش كشور كمك كند.

سرويس اقتصادي ـ  نظام بودجه ريزي كشور با شيوه سنتي تغيير كرده و نظام 
جديد عملياتي برمنباي عملكرد دستگاه ها جايگزين آن مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات نظام بودجه ريزي عملياتي هم اكنون 
در حدود 70 درصد كشورهاي جهان درحال اجرا است كه از جمله آنها مي توان 

به كره جنوبي، استراليا و كانادا اشاره كرد.
ــزي برمبناي  ــتقرار بودجه ري ــي اس ــت توجيه ــق اين گزارش، نشس طب
ــارت راهبردي  ــزي و نظ ــت برنامه ري ــات معاون ــالن اجتماع ــرد، در س  عملك

رئيس جمهوري برگزار شد.
در اين نشست دكتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي رئيس جمهوري 
ــخناني گفت: از امروز كار اجرايي تدوين نظام جديد بودجه ريزي كشور  طي س
ــور به دستگاه ها ابالغ  ــال 94 كل كش ــنامه  بودجه س ــده و به زودي بخش آغاز ش
ــور فاقد تبصره و مواد اضافي و تكراري  ــود.به گفته وي بودجه جديد كش مي ش

بوده تا كار براي مجلس جهت بررسي و تصويب آن تسهيل شود.
ــت امروز آخرين جلسه اعالم نحوه بودجه ريزي تازه  نوبخت گفت: نشس
ــزي براي تدوين بودجه  ــي دولت از عزم معاونت برنامه ري ــت تا بدنه اجراي اس
ــال وقفه در اعالم قانوني تغيير  ــود.وي گفت: امروز پس از 14 س عملياتي آگاه ش
بودجه سنتي به عملياتي، آماده هستيم تا نظام بودجه ريزي كشور را تغيير دهيم. 
از ابتدا براي انجام ندادن اين كار تالش مي شد تا بودجه همچنان به روش سنتي 

باشد و بهانه  هاي زيادي خصوصاً در چهار سال گذشته آورده مي شد.
نامبرده افزود: سال 91 بدون بودجه 92 سپري شد و دولت جديد در زمان 
ــت لذا آن  را پس  ــروع بكار خود مالحظه كرد كه ارقام بودجه قابل تحقق نيس ش
گرفته و با توجه به پيش بيني واقعي درآمدها و هزينه ها، بودجه جديد را تهيه و 
ــم 150 هزار ميليارد تومان. درحالي كه رقم قبلي  ــم مجلس كرد؛ آنهم با رق تقدي
ــفند 92 تقريباً همان رقم 150 هزار ميليارد  210 هزار ميليارد تومان بوده و در اس

تومان تحقق يافته بود.
وي با اشاره به الزامات قانوني تغيير نظام بودجه ريزي گفت: پارسال بودجه 
ــال بودجه 1394 كل كشور كاماًل  ــد اما امس عملياتي به صورت پايلوت انجام ش

عملياتي و در قبل از ماه آذر تقديم مجلس مي شود.
معاون برنامه ريزي رئيس جمهوري اضافه كرد: كشور در حال تحريم است و 
با توجه به محدوديت منابع و مشكالتي كه وجود دارد بايد نگران منابع و مصارف 

بود و به سمت درست هزينه كردن آنها برويم.
ــعه هم  ــم توس وي تأكيد كرد: همزمان با تهيه بودجه جديد بايد برنامه شش

تهيه و تدوين شود كه البته هر دو الزم و ملزوم هم هستند.
ــنتي و 60 تا 70 تبصره تكراري  ــان گفت: ديگر با بودجه س ــت در پاي نوبخ

خداحافظي كرده و بودجه عملياتي را به هيأت دولت مي بريم.
ــم انداز را  ــند چش ــيدن به س ــيم كه نيمي از راه رس ــته باش البته توجه داش
ــع موجود اداره  ــور را با همين وض ــم، اما قبول كرده ايم كه كش ــت داده اي از دس
ــتم  ــيم، لذا بايد در سيس ــخگوي اين مردم مؤمن و فداكار باش  كنيم و بايد پاس
ــوع تغيير و تحول در  ــود.آثار اين ن ــور تحول ايجاد ش ــي و ماليه كش اداره عموم
ــد، شان مردم ما نيست  ــان داده خواهد ش نظام بودجه ريزي، در زندگي مردم نش
ــيدن ــد، لذا هدف دولت به پيش بردن امور با رس ــطح زندگي كنن ــه در اين س  ك

 به رشد و توسعه است.
دكتر عادل آذر، رئيس مركز آمار ايران هم با اعالم اين كه مدت بيست سال 
ــور در انتظار تغيير نظام بودجه نويسي كشور است،  ــت جامعه برنامه ريز كش اس
گفت: بودجه ريزي پيوند دهنده منابع و مصارف است و اگر مي خواهيم به اهداف 
كوتاه و بلند مدت دست يابيم بايد از نظام بودجه ريزي عملياتي بهره  بگيريم، اين 

كاري است كه در جهان سال هاست انجام مي شود و ما از آنها عقب مانده ايم.
وي اضافه كرد: اگر امروز دنبال راهكاري براي كمك به دولت هستيم يكي 

از مهمترين آنها همين تغيير در شيوه بودجه ريزي است. 
رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه بودجه ريزي عملياتي سال قبل به صورت 
ــد،  ــال به طور كامل در تهيه بودجه 94 اجرا خواهد ش ــد و امس پايلوت انجام ش
ــال صبر و حوصله داشت تا آثار بسيار مثبت تغيير  ــه تا پنج س گفت:  البته بايد س
ــري بودجه  ــود كه يكي از آثار مهم آن هم حذف كس نظام بودجه ريزي نمايان ش
ــت.همچنين دكتر فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت  ــتقراض دولت اس و اس
ــتگاه هاي اجرايي خواست تا با دقت در فرم هاي  ــخناني از دس برنامه ريزي در س
ــه و تدوين بودجه عملياتي ياري  ــه 94 اين معاونت را در تهي ــك بودج الكتروني
ــردن بودجه ريزي ــاعت براي اجرايي ك ــد.وي گفت: تاكنون 2000 نفر س  دهن

بر مبناي عملكرد وقت صرف شده است.

ــران 5 كشورحاشيه دريايی خزر ماه آينده  س
برای امضای موافقت نامه حفاظت از ذخاير و منابع 

طبيعی اين دريا تشكيل جلسه می دهند.
ــت تخصصی  ــروز در نشس ــن مطلب دي اي
ــی مشكالت صنايع دريايی كه از سوی ستاد  بررس
ــع دانش بنيان دريايی نهاد  ــعه فناوری و صناي توس

رياست جمهوری برپا شده بود، اعالم شد.
 دكترمحمد سيف دبير ستاد توسعه فناوری و 
صنايع دانش بنيان دريايی نهاد رياست جمهوری در 
اين نشست با اشاره به توانايی عظيم توليدكنندگان 
ــال اخير توليد  داخلی در اين حوزه گفت: در 50 س
ــد  ــده، ولی رش ــص جهان حدود 8 برابر ش ناخال
ــارت دريايی در اين مدت بيش از 16 برابر بوده  تج
ــرعت رشد حمل و نقل  ــت. به عبارت ديگر س اس
ــتر از سرعت رشد اقتصاد جهانی بوده  دريايی بيش
است؛ اما متاسفانه در كشور ما توجه به لزوم توسعه 
حمل و نقل و صنايع دريايی همچنان ناچيز است. 
به گفته وی، با وجود توانمندی برای ساخت 
سكوهای عظيم دريايی و شناورهای اقيانوس پيما 
ــره تامين مالی ــل نقص در زنجي ــور، به دلي  دركش

ــياری از ظرفيت های اين  ــگاه های توليدی، بس بن

حوزه خالی مانده است و نيازهای داخلی از طريق 
صنايع خارجی تامين می شود.

سيف ادامه داد: در حوزه تامين ناوگان دريايی، 
ــيم  ــرايط موجود باش ــر فقط خواهان حفظ ش اگ
ــاوگان در نظر نگيريم،  ــعه ن و برنامه ای برای توس
بازهم ساالنه به تامين 8 فروند كشتی اقيانوس پيما 
در بخش كاالهای خشك و تانكرهای نفتكش نياز 
ــيل بااليی برای حركت صنايع  داريم كه اين پتانس
ــفانه اقبال متقاضيان خريد  ــت. اما متاس داخلی اس
ناوگان به صنايع خارجی بيشتر از توليد داخلی است.

ــناس معاون برنامه ريزی،  دكتر هادی حق ش
ــادر و دريانوردی هم در  ــازمان بن مالی و اداری س
ــاخت كشتی های  ــت از نبود امكانات س اين نشس
ــيه دريای خزر گاليه كرد و گفت:  بزرگ در حاش
ــاخت ايران  ــتی بزرگ س در اين دريا حتی يك كش
ــود ندارد و 80 درصد تجارت دريايی ايران در  وج
ــناورهايی حمل می شود كه پرچم  اين منطقه با ش

كشورمان را ندارند. 
وی افزود: باوجود شورای عالی صنايع دريايی 
ــتاد اجرايی در اين شورا،  ــور به دليل نبود س در كش
ضرورت توجه به صنايع دريايی و مزايای اقتصادی 

اين مساله در افزايش اشتغال و توليد ناخالص داخلی 
مغفول مانده است.

ــازندگان  دكتر ناصر فالحی رئيس انجمن س
تجهيزات وسازه های دريايی ايران هم در اين جلسه 
تاكيد كرد كه توان سخت افزاری و نرم افزاری توليد 
انواع كشتی و سكوهای بزرگ دريايی در ايران وجود 
ــده تا متقاضيان  دارد، اما تبليغات خارجی باعث ش
ــفارش ساخت به هموطنان  داخلی به جای ارائه س
ــاير كشورها بروند. ــراغ توليد كنندگان س خود، س
ــده دانش  ــاله باعث ش ــن مس ــت: اي وی گف
ــند و  ــگان علوم دريايی در ايران بيكار باش آموخت
ــوند.  نخبگان اين حوزه جذب صنايع خارجی ش
ــاالنه  ــاخت س ــی كه هم اينك ظرفيت س در حال
500 هزارتن شناور بزرگ دريايی در كشور وجود 
ــن اليحه ممنوعيت  ــتار تدوي دارد.فالحی خواس
ــوی دولت  ــد خارجی تجهيزات دريايی از س خري
ــفارش  ــی به ارائه س ــان داخل ــب متقاضي  و ترغي

ساخت در كشور شد.
ــدی معاون صيد  ــدس علی اصغرمجاه مهن
ــت به  ــيالت ايران هم در اين نشس ــازمان ش در س
ــاره كرد و  ــزی پروری درايران اش ــوان صيد و آب ت

ــاالنه  514 هزارتن صيد،  ــت: ايران با حجم س گف
ــت بهره برداری از دريا در خليج فارس  رتبه نخس
ــان را دارد. در غرب اقيانوس هند هم  ــای عم  و دري
21 درصد از حجم صيد دريايی متعلق به ايران است. 
با اين وجود اگر برای خريد تجهيزات نوين صيادی 
تامين اعتبار شود، قادر خواهيم بود اشتغال زيادی در 
اين حوزه ايجاد كنيم و سهم بيشتری از تامين غذای 

دريايی جهان را به دست آوريم.
ــناورهای  ــوم ظرفيت ش  به گفته وی، يك س
ــادی ايران در فرآيند رفت و آمد ميان صيد گاه  صي
ــای داخلی و فروش  ــواحل برای تامين نيازه و س
محصوالت صيد شده مصرف می شود و اگر برای 
ــرمايه گذاری كنيم،  خريد شناورهای خدماتی س
اين ميزان ظرفيت هدر رفته در اختيار فعاليت های 

شيالتی و صيادی قرار می گيرد.
ــه داد: ذخاير دريای خزر دليل  مجاهدی ادام
ــرايط رودخانه های اطراف و حجم آلودگی ها  ش
ــران 5 كشور  ــت. به همين منظور س روبه اتمام اس
ــرای امضای موافقت  ــاحلی اين دريا ماه آينده ب س
ــی خزر ــع طبيع ــر و مناب ــت از ذخاي ــه حفاظ  نام

گردهم می آيند.

نشست سران کشورهای حاشیه خزر برای حفاظت از ذخایر دریایی
بقيه از صفحه اول

يادداشت تفاهم به همه موارد اشاره شد تا در مدت 
زمان مقرر آنها را اجرا كنيم.

 وزير نفت اعالم كرد: بانك مركزی ايران و روسيه بسيار 
 تالش كردند تا روال خوبی برای واردات كاال از روسيه 

بوجود بياورند.
ــادی انتظار دارند  ــرد: فعاالن اقتص ــه اظهار ك زنگن
ــهيالتی از  ــرای نقل و انتقال پول و كاالهای ايرانی تس ب
ــود.وی گفت: خوشبختانه برای  سوی روسيه فراهم ش
ــازو كارهايی تهيه شده است تا حدی  همه اين موارد س
ــيله پول ملی ــور را بوس  كه بتوانيم تبادالت ميان دو كش

 در كشور انجام دهيم.
ــان  ــريع و آس زنگنه  با بيان اين كه حمل و نقل س
ــد شدنی هستند، جزو تقاضاهای  برای كاالهايی كه فاس
فعاالن اقتصادی ايران است، گفت: موضوع هايی  مانند 
گمركها، استاندارد، بيمه و رواديد در يادداشت تفاهم جا 

پاهای محكمی برای آن گذاشته شده است.
ــه صنعتی، علمی، تجاری  ــد: در زمين وی يادآور ش
ــند يازدهمين  ــور در س ــتن فضای دو كش با در نظر داش
ــترك همكاريهای تجاری-اقتصادی دو  ــيون مش كميس

طرف تمهيدات خوبی انديشيده شده است.
ــت تفاهم  زنگنه گفت: به اين ترتيب در اين يادداش
اتاقهای بازرگانی دو طرف و بخش خصوصی مورد توجه 
ــت.علی ماجدی معاون بازرگانی و امور  قرار گرفته اس
  بين الملل وزير نفت اظهار داشت: با امضای اين يادداشت 
ــور ــعه روابط ميان دو كش  تفاهم، مرحله تازه ای از توس
ــرايط  ــه در ش ــان اينك ــا بي ــدی ب ــكل گرفت.ماج ش
ــتر با هم  ــيه بيش ــت كه ايران و روس حاضر ضروری اس
ــا به دنبال  ــان كرد: ايران تنه ــد، خاطرنش ــكاری كنن هم
ــوارد كه در  ــت و تمام م ــت تفاهم نيس ــای يادداش امض
ــد. ــد به مرحله اجرا برس ــده باي ــه ها ذكر  ش تفاهمنام
ــاره به  ــيه هم با اش ــاندر نوواك وزير انرژی روس  الكس
ــای مختلف از  ــور در حوزه ه ــای دو كش ــكاری ه هم
ــكا و اروپا عليه  ــه انرژی، گفت: تحريم های آمري جمل
 روسيه، تاثيری بر روابط ايران و روسيه در بخش انرژی

 نخواهد داشت.
ــيه  ــاركت روس ــتقبال از مش ــر نيرو ضمن اس  وزي
ــرق در ايران، گفت:  ــروگاه های جديد ب ــاخت ني در س
ــروگاه جديد  ــاخت 8 واحد ني ــا برنامه س ــت م خواس
ــر واحد به  ــگاوات )ه ــت 2800 م ــه ظرفي ــی ب حرارت
ــش خصوصی  ــت كه بخ ــگاوات( اس ــت 350 م ظرفي
ــروژه ها تا  ــات اين پ ــت اطالع ــس از درياف ــيه پ روس
ــرای اجرای اين  ــنهادی خود را ب ــده طرح پيش ــاه آين  م

طرح ها ارائه خواهد داد.
ــهر  ــد از اين نيروگاه ها در ش ــه داد: 4 واح وی ادام
ــهر جديد  بندرعباس، 2 واحد در طبس و 2 واحد در ش
سهند خواهد بود و ساخت 2 واحد نيروگاه در تبريز هم 

در مرحله مطالعه محيط زيستی قرار دارد.
ــازی ــها در نوس ــاركت روس ــت چيان از مش  چي
ــون اين همكاری در ــر داد و گفت: اكن ــروگاه ها خب   ني
 2 نيروگاه رامين اهواز و شهيد منتظری اصفهان قابل اجراست
 و بررسی ها درباره نيروگاه بندرعباس در دست انجام است.
وزير نيرو با اشاره به موضوع واردات و خريد برق از 
روسيه گفت: براساس نشست مشترك كشورهای ايران، 

روسيه و جمهوری آذربايجان، در وضع كنونی بستر فنی برای 
انتقال برق از طريق شبكه سراسری جمهوری آذربايجان 
ــت و به اين منظور بايد يك خط جديد در اين  مهيا نيس

جمهوری ساخته شود.
نواك وزير انرژی روسيه هم با اشاره به تفاهم نامه 
همكاری اقتصادی اين كشور با ايران كه ماه قبل امضا شد، 
گفت: در اين تفاهم نامه زمينه همكاری و مشاركت در بخش 
ــی ديده شده و روسيه آماده است  فنی و خدمات مهندس
ــاخت 3000 مگاوات نيروگاه مذاكره تكميلی را  برای س

با ايران انجام دهد.
ــيه اين  ــون حائری مديرعامل توانير در حاش هماي
ــازی نيروگاه ها  ــاخت بازس ــدار درباره اعتبارات س دي
ــط روسيه به خبرنگاران گفت: اعتبارات الزم برای  توس

اين همكاری از طريق فاينانس تامين خواهد شد.
خبر ديگر اينكه وزيرنفت ايران به همراه وزير انرژی 
روسيه ديروز در همايش فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
ــاری و صنعتی  ــتار تقويت روابط تج ــور خواس  دو كش

ميان تهران و مسكو شدند.
ــس طرف ايرانی  ــدس زنگنه وزير نفت و رئي مهن
ــيه در اين  ــادی ايران و روس ــترك اقتص ــيون مش كميس
ــبات تجاری  ــطح 1/5 ميليارد دالری مناس همايش از س
دو طرف گاليه و با اشاره به پتانسيل های موجود در هر 
ــور اظهار اميدواری كرد كه اين رقم به سرعت به  دو كش
ــش يابد.وی در اين همايش  ــر ميزان فعلی افزاي 10 براب
ــی و بيش  در حضور 100 نفر از تجار و صنعتگران روس
ــازرگان و صنعتگر ايرانی  افزود: دولت و نظام  از 500 ب
ــالمی ايران در روابط اقتصادی با روسيه به  جمهوری اس
دنبال برقراری روابط راهبردی است و اميد داريم با توجه 
ــط تجاری و اقتصادی ايران و  ــه توافقات اخير در رواب ب

روسيه جهش بزرگی اتفاق بيفتد.
ــم در اين در همايش  ــيه ه نواك وزير انرژی روس
ــترك با  ــورش برای اجرای پروژه های مش از تمايل كش
ايران خبر داد و گفت: مشاركت روس ها در پروژه های 
عمرانی ايران از نيمه دوم قرن بيستم در ساخت كارخانه 
ــا و راه اندازی  ــداث نيروگاه ه ــن اصفهان، اح ذوب آه
ــب اين نوع  ــهر مؤيد كيفيت مناس ــی بوش ــروگاه اتم ني

همكاری ها است.
ــت های كشورش را در مورد افغانستان،  وی سياس
سوريه، عراق و دريای خزر مطابق با سياست های ايران 
ــال  ــرد و گفت: آمادگی آن را داريم كه در ارس ــوان ك عن
ــی، ذوب فلزات، تجهيزات حمل و  تجهيزات هواپيماي
ــرای ارتقاء كيفيت  ــت و گاز و نيروگاه اتمی ب ــل، نف نق

همكاری با ايران شركت كنيم.
ــد، تا  ــبب ش ــا تأكيد بر اينكه تحريم ها س ــواك ب ن
ــد چندانی نداشته باشد،  ــور رش مبادالت تجاری دو كش
ــرده ای انجام داده ايم و  ــبختانه كارهای فش افزود: خوش
ــرای پرداخت مبادالت  ــق به يافتن نحوه جديدی ب موف

بين دو كشور شده ايم.
ــت در سفر وزيرانرژی  گزارش خبرنگارما حاكيس
ــيه به تهران،هيات بزرگی از مديران صنايع روسی  روس
ازبخش خودروسازی، معدن، حمل و نقل سنگين، نفت، 
ــيمی، انرژی های جديد، توليد ماشين آالت  گاز، پتروش
ــاورزی، تامين مالی، توليد پروفيل های پی.وی.سی  كش

و امورزيربنايی وی را همراهی كردند.

سرويس اقتصادی:دولت در تحقق 
برنامه دولت الكترونيك مصمم است و 
دستگاه ها موظفند تا در دو ماه آينده برنامه 
عملياتی خود رادر اين زمينه ارائه دهند.
 به گزارش خبرنگار ما،اين مطلب 
را دكتر محمود عسگری آزاد جانشين 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
رئيس جمهوری در چهارمين نشست 
تخصصی اين معاونت با موضوع دولت 
الكترونيك اعالم كرد و افزود : اين برنامه 
ــت الكترونيك  ــورای عالی دول در ش
ــی و تصويب شده و به زودی به  بررس

دستگاه ها ابالغ خواهد شد.
ــه راه ،  ــرد: نقش ــد ك وی تاكي
ــروی متخصص و  ــت دولت، ني حماي
ــاله در بهترين سطح برای  تجربه 10 س
ــور  ــت الكترونيك در كش تحقق دول
ــن  ــم كاری در اي ــت و ك ــود اس موج
زمينه پذيرفتنی نيست.عسگری آزاد با 
ــاره به اينكه نقشه راه توسعه دولت  اش
 الكترونيك توسط رئيس جمهوری به
دستگاه ها ابالغ شده است ، بر ضرورت 
ــتگاه ها  ــزارش فعاليتهای دس ــه گ  ارائ
ــاه آينده تاكيد  ــن زمينه در چند م در اي
ــعه دولت  ــرد و گفت: عمليات توس ك
ــور از برنامه عقب  ــك در كش الكتروني
ــه راه و نبود  ــت و دليل آن نبود نقش اس
مديريت يكپارچه برای استقرار آن است 
كه نقشه راه آن تهيه و و شورای توسعه 
دولت الكترونيك با مسئوليت معاونت 
ــت جمهوری  ــعه مديريت رياس توس

تشكيل شده است.
ــدات رهبر  ــاره به تاكي وی با اش
معظم انقالب و رئيس جمهوری مبنی 
ــعه دولت الكترونيك، تصريح  بر توس
ــه داريم اين كار را به نتيجه  كرد : وظيف

برسانيم. 
زيرا اصالح سازمانها بدون توسعه 
ــك رخ نخواهد داد و  ــت الكتروني دول
ــات مديريتی را  ــر بخواهيم اصالح اگ
در كشور حاكم كنيم ، يكی از الزاماتش 

تحقق دولت الكترونيك است.
نامبرده با اشاره به اهميت حركت 
ــوی دولت الكترونيك با توجه به  به س
ــاز فعاليت های آن از يك دهه پيش  آغ
اظهار داشت: امروز بر اساس ضرورت 
ها و توجه رئيس جمهوری به آن و ابالغ 
ــنامه مهم اخير،اميدواريم اين  دو بخش
نشست سرآغازی برای شتاب بخشی 

به تحقق دولت الكترونيك باشد . 
ــت ،مهندس  ــه اين نشس در ادام
ــر ارتباطات و  ــاون وزي ــرد مع جهانگ
ــازمان  ــاوری اطالعات و رئيس س فن
فناوری اطالعات كشور،گفت: دولت 
ــابقه پرداختن به تشكيل دولت  قبل س
ــازی  ــا هدف چابك س ــك ب الكتروني
ــت. اما وحدت  ــام اداری را داش در نظ
ــه حوزه فنی و اداری در آن دوره به  روي
ــر آن معطل ماندن كار  ــم ريخت و اث ه
ــبختانه در دولت فعلی به  بود كه خوش
ــه آن پرداخته  ــوان موضوعی مهم ب عن
ــت و در ايران مهمترين وجه  ــده اس ش
ــعه آی تی در كشور توسعه دولت   توس
الكترونيك است .وی با اشاره به اينكه در 
توسعه دولت الكترونيك به طور بخشی 
ــرفت هايی شده كه بايد با تجميع  پيش
آنها فاصله ايجاد شده برطرف و به يك 
ــود، افزود:الزمه  ــروژه ملی تبديل ش پ
ــاد اداری و ايجاد شفافيت  مبارزه با فس
ايجاد دولت الكترونيك است؛ چرا كه 

زمينه مداخله انسانی را كمتر می كند. 
ــر اهميت  ــا تاكيد ب ــرد ب جهانگ
ــتم ها به جای  ــدن سيس ــمند ش هوش
ــدد، گفت:  ــای متع ــدور كارت ه ص
ــده در فضای مجازی  حاكميت در آين
بايد بداند چه سرويسی، به چه شهروند 
ــود.وی اعالم كرد:  و در كجا ارائه می ش
بخش های مختلف بايد تا سه ماه آينده 
طرحهای شبكه ای بخش خود را ارائه 
بدهند تا درتطبيق شبكه اعمال شود كه 
دستورالعمل آن به زودی به دستگاه ها 

ابالغ خواهد شد.

امضاي تفاهم نامه بزرگ نفتي وصنعتي ایران و روسیه

تحقق برنامه دولت الكترونیک ضروري است

ــال 1400 ميليون  ها  ــرويس اقتصادي: از دهه 90 تا س س
نفر نيروي كار خواهيم داشت كه زنان نيمي از آن ها را تشكيل 
مي دهند، لذا دگرگوني ساختاري بازار كار از يك تصوير مردانه 

به سوي حضور بيشتر زنان ضروري است.
ــن طايي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت  حس
كار، تعاون و رفاه اجتماعي ديروز در آخرين روز از هفته تعاون با 
اشاره به اينكه اين هشدار عالوه بر برنامه ريزان و سياستگذاران، 
ــم در بر مي گيرد، گفت: اين وزارتخانه  ــود وزارت كار را ه خ
كانون هماهنگي سياستهاي اقتصادي موثر بر بازار كار است و 

ابزارهاي مستقيمي براي ايجاد اشتغال ندارد. 
ــترهاي رفاه اجتماعي،  ــا تاكيد بر اينكه يكي از بس وي ب
اشتغال است، افزود: اگر نرخ مشاركت اقتصادي زنان افزايش و 
نرخ بيكاري كاهش يابد، شاهد كاهش جلوه هاي فقر اجتماعي 
خواهيم بود.طايي كه در همايش تعاون، زن و اشتغال و نقش 
آن در توسعه رفاه اجتماعي سخن مي گفت، ادامه داد: توسعه 
ــه جانبه گرايي در روابط كار و تغيير جهت اصولي از نگاه  س
صرف حمايتي به كارگر به سوي توانمندسازي وي از جمله 
ــتر بانوان در  ــاي وزارت كار براي حضور هرچه بيش برنامه ه
ــت. زيرا بانوان بايد اين را در نظر داشته  جامعه كار و توليد اس
باشند كه هرچه صحبت از امكانات رفاهي، مرخصي ها و غيره 
ــد، ممكن است به ضدخود تبديل شود و ميزان  براي آنان باش
ــتفاده از نيروي كار آنان كاهش  رغبت كارفرمايان را براي اس

دهد. معاون وزارت كار خاطرنشان كرد: در حوزه كارآفريني 
ــازمان  ــتغال، طرح كارورزي دانش آموختگان، اليحه س و اش
نظام كارآفريني، تقويت مراكز مشاوره كسب و كار و طراحي 

روش هاي تامين سرمايه را در دست تهيه داريم.
ــت: يكي ديگر از برنامه هاي مهم وزارت  وي اظهار داش
كار در حوزه اشتغال بانوان، ساماندهي كسب و كارهاي خانگي 
ــب و كار را به  ــه اي داريم تا اين نوع كس ــت. برنام و خرد اس
بنگاههاي كوچك و متوسط وصل و روش  خانه تا كارخانه را 
اجرا كنيم. البته اينها فقط در حيطه خياطي و گلدوزي نيست و 

مشاركت در عرصه هاي جديد تعريف شده است.
طايي با تعريف مفهوم توسعه گفت: توسعه يعني تعريف 
مباني علمي و فني توليد كه توسط دو دسته انجام مي شود. در 
ــامل خانوارها،  ــته يعني كارگزاران اقتصادي كه ش اين دو دس
بنگاهها و دولت از يك سو و بازيگران اجتماعي همين رسانه ها، 
مطبوعات و تشكل هاي علمي و صنفي، از سوي ديگر، زنان 

نقش قابل توجهي دارند.
وي با تاكيد بر اينكه در شاخص هاي كليدي بازار كار نرخ 
مشاركت، بيكاري و تعداد شاغالن زن بسيار اساسي است، اضافه 
كرد: براساس مطالعات انجام شده هيچ كشور توسعه يافته اي 
نيست كه شاخص هاي مربوط به زنان در آن پائين باشد.پس اگر 
به دنبال توسعه يافتگي هستيم، بايد براي اشتغال زنان كه هم اكنون 
اكثر آنان تحصيلكرده هستند، برنامه ريزي منسجم داشته باشيم.

ساختار بازار کار در جهت تقویت حضور زنان باید دگرگون شود

ــون مترمكعب از ذخاير   70 ميلي
ــد ماملو،  سهم آب آشاميدنی تهران  س
است و 30 ميليون مترمكعب هم سهم 
ــران می  ــرق ته ــهرهای جنوب ش ش

شود.
ــور معاون  ــوذری پ ــا ن  عليرض
ــركت آب  ــعه ش ــی و توس  مهندس
ــا بيان ــران ب ــتان ته ــالب اس  و فاض
ــنيم اظهار   اين مطلب در گفتگو با تس

داشت: تمامی تالش ما و همكارانمان 
ــرع وقت  ــت كه بتوانيم در اس اين اس
ــران را به بهره  ــه هفتم ته ــه خان تصفي
ــكان افزايش  ــانيم تا ام ــرداری برس ب
ــتفاده  ــت توليد آب تهران با اس ظرفي
ــود. ــد ماملو فراهم ش از ذخاير آبی س
معاون مهندسی و توسعه شركت 
ــران در باره  ــتان ته آب و فاضالب اس
ــان بهره برداری از اين تصفيه خانه  زم

ــكالت مالی  ، گفت:مقداری دچار مش
ــرداری از اين پروژه  ــم كه بهره ب بودي
ــر انداخت ولی در مجموع  را به تأخي
ــرعت اجرا و  ــر س ــاه اخي ــد م در چن
تكميل پروژه افزايش پيدا كرده است.
ــای  ــتان ه ــزود: شهرس وی اف
و  ــك  قرچ ــت،  پاكدش ــن،  ورامي
ــت و خاورشهر،  ــهركهای قيامدش ش
ــرد.  ــد ك ــتفاده خواهن ــن آب اس از اي

اختصاص ۷۰ میلیون مترمكعب ذخایر سد ماملو برای آب آشامیدنی تهران

 نوسانات بازار ارز طبيعی است و مطمئن باشيد همانند يك سال گذشته 
تغيير و تحول جدی در بازار ارز نخواهيم داشت.

ــع خبرنگاران در  ــی طيب نيا وزير اقتصاد در جم ــه گزارش فارس، عل ب
خصوص نوسانات اخير بازار ارز اظهار داشت: اين نوسانات گذرا است و مطمئن 
باشيد همانند يك سال گذشته تغيير و تحول جدی در بازار ارز نخواهيم داشت.
وی همچنين در همايش تفاهمی پايدار برای تحولی ماندگار با اشاره به 
ــند راهبردی اين وزارتحانه در 7 محور، گفت: افزايش توان توليد و  تدوين س

قطع وابستگی به نفت از مهم ترين برنامه های ما در اين سند راهبردی است.
ــا يكی از  اولويت های برنامه وزارت اقتصاد  ــه گزارش فارس،  طيب ني ب
ــه درآمد های نفتی اعالم كرد و  ــتگی بودجه و تراز پرداخت ها ب ــع وابس را قط
افزود:بدون قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، اقتصاد مقاوم نمی شود. 
از سوی ديگر ،برای افزايش سهم ماليات بايد توليد را رشد دهيم. زيرا ماليات 

از توليد و خلق درآمد كسب می شود.

تغییر و تحول جدی در بازار ارز 
نخواهیم داشت

 آغاز مرحله اجرایي
تدوین نخستین بودجه عملیاتي



 »موزة ارتباطات« كه با بناي قديمي اش در 
خيابان امام خميني)ره(، كنار سردر باغ ملي واقع 
است، اين روزها اقدام به برگزاري نمايشگاهي از 
جديدترين تمبرهايي كرده است كه با تكنيك هاي 
نوين مرسوم در دنيا به چاپ رسيده اند، تمبرهايي 
تمبرهايي  شگفت انگيز،  گاه  و  خالقانه  متنوع، 
متفاوت از آنچه كه تاكنون در خاطرمان داشته ايم. 
چاپ  تكنيك هايي  و  صنعت  با  كه  تمبرهايي 
شده اند كه تا پيش از اين  در ايران به كار گرفته 

نشده بودند. 
جديدترين  كه  است  بار  اولين  براي  اين 
تكنيك هاي چاپ تمبر دنيا در ايران به نمايش 
عمومي در آمده است. اين نمايشگاه با بازگشايي 
»موزة ارتباطات« در 28 مرداد امسال، در اين موزه  
برگزار شده است. نمونه تمبرهاي اين نمايشگاه  
با همكاري بخش خصوصي  و به صورت اماني 
در موزه ارتباطات به نمايش گذاشته شده و از اين 
روست كه اين نمايشگاه فقط تا 20 روز ديگر داير 

خواهد بود.
تمبر در ايران

نخستين بار در سال 1279 خورشيدي با 
تأسيس دفتر پستي انگلستان در ريشهر بوشهر و 
استفاده از تمبر هندوستان در محموالت پستي، 

تمبر در ايران رواج يافت.
در سال1282، هيأتي از ايران رهسپار پاريس 
شد تا با مقامات شركت پست فرانسه براي سفارش 
تمبر مذاكره كند. فردي به نام »ريستر« كه از منظور 
هيأت ايراني با خبر شده بود، كليشه هايي با نقش 
شير و خورشيد تهيه كرد و نمونه هاي چاپ شده 
آن را به نمايندگان ايران نشان داد. چون وي قباًل 
اجازه نگرفته بود، هيأت ايراني آن را نپذيرفت و 

شخصي به نام »بار« عهده دار اين كار شد.
مقامات ايراني با نمونه تمبرهاي »بار« با طرح 
شير و خورشيد موافقت كردند، اما استفاده از تمبر 
به سبب بي سر و ساماني تشكيالت پستي ايران، 
تا مدتي به تعويق افتاد. در سال 1285، از روي 
همين كليشه ها تمبرهايي چاپ شد و در اختيار 
پستخانه ها قرارگرفت. از اين تمبرها، كه به »سري 
باقري« معروف است، تا سال 1296 استفاده شد.

در سال 1293، توزيع تمبر از انحصار دفاتر 
پستي خارج شد و در سال 1294 ايران به عضويت 
اتحاديه جهاني پست درآمد. مدتي بعد با پشتكار 
ميرزا علي خان امين الدوله، وزير پستخانه، اداره 
ثبت و تمبر دولتي اعالم كرد: »از اين پس تمامي 
اسناد معامالت از قبيل نقدي و جنسي، ملكي و 
تجارتي و تمامي نوشتجات از عرايض و احكام 
تا قبوضات، موافق قانون مخصوص بايد به ُمهر و 

تمبر و ثبت اداره مذكور برسد«.
انتشار تمبر در دوره قاجار

با توجه به اينكه انتشار تمبر در انحصار دولت 
بود، پيام ها و تصاوير روي تمبر، ديدگاه هاي رسمي 
حكومت را در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي و 
سياسي بيان مي كرد. در دوره قاجار، نقش شير و 
خورشيد يا تصوير شاه تنها تصوير تمبرها بود و 

فقط اين دو، نماد ايران به شمار مي آمدند.
هنگام  به  قمري،  هجري   1326 سال  در 
قيام مردم تبريز بر ضد محمدعلي شاه، ستارخان 
تمبرهايي به چاپ رساند كه در سال 1337 هجري 
قمري  شيخ محمد خياباني روي آن مهر آزاديستان 
زد. در سال 1327هجري قمري  در پي نهضت 
مردم الر به رهبري سيد عبدالحسين مجتهد الري، 
تمبرهايي با عبارت »پست ملت اسالم« به چاپ 
رسيد.در شوال 1333، كه ارتش انگلستان بندر 
بوشهر را گرفت، روي تمبرهاي اداره پست شهر، 
مهر »بوشهر در اشغال انگلستان« خورد كه نشانه 

تسلط انگلستان بر آنجا بود.
در سال 1335، در پي نهضت انقالبي كازرون، 

روي تمبرهاي احمدشاهي مهر »ملت كازرون« 
زدند. انتشار تمبري با عنوان »پست انقالبي ايران 
گيالن 25 ثور 1299« براي اعالن جمهوري در 
گيالن به رهبري ميرزا كوچك  خان جنگلي بود 
كه به »تمبر انقالب« معروف شد. عالوه بر آن، 
مهر مخصوصي با عبارت پست دولت جمهوري 
شوروي ايران درست كردند كه روي پاكت هاي 

رسيده مي زدند.
مهر »سانسور جمهوري  طلبان غرب 1303« 
روي تمبرهاي بسته هاي پستي همدان و سنندج و 
قزوين و اراک، بيانگر تمايالت جمهوري خواهانه 

حاكمان غرب كشور بود.
»پست  مهر  زدن  با  قاجاريه  سلسله  پايان 
حكومت موقتي پهلوي 9 آبان 1304ـ 1925« روي 
تمبرهاي مالياتي، اعالن شد. از آن پس يا روي 
تمبرها چهره شاه تصوير مي شد و يا تصاويري از 

برنامه هاي اصالحات اقتصادي و اجتماعي.
دوران پهلوي

در دوره پهلوي، برخي اقدامات عبارت بود 
از چاپ تمبرهاي فراوان با نقوش معماري باستاني 
ايراني و تصاوير شاهان هخامنشي و ساساني، اعالم 
تغيير نام پِرشيا به ايران و انتشار دوره تمبر با تصاوير 
ورزش هاي باستاني، بزرگداشت مفاخر و مشاهير 

ايراني همچون سعدي، رودكي و ابن سينا.
پهلوي،  دوره  تمبرهاي  ويژگي  بارزترين 
اختصاص داشتن آنها به شاه و خانواده سلطنتي 
بود. بزرگداشت ازدواج، تولد فرزند و تاجگذاري، 
مضمون بسياري از تمبرهاي اين دوره و چهره شاه، 

تصوير غالب تمبرها است.
تمبرهاي پس از انقالب

با پيروزي انقالب اسالمي در سال 1357، 
تصاوير و مضامين تمبرها كاماًل دگرگون شد. 
نخستين تمبرهاي پس از انقالب، كه در فروردين 
1358 منتشر شد، تصاويري از قيام مردم داشت. 
وقايع 15خرداد 1342، 17 شهريور 1357 و 21 
و 22 بهمن 1357، بر تمبرها ترسيم شد، كه به 
نوعي مراحل گوناگون مبارزه مردم را تا پيروزي 

انقالب، بيان مي كرد.
برخي تمبرهاي منتشر شده در سال 1359 به 
بزرگداشت شهيد مطهري، علي شريعتي و آيت اللهّ 
طالقاني، پيشگامان انقالب اسالمي، اختصاص 
داشت. برخي تمبرهاي منتشر شده پس از انقالب 
به طور ويژه به كساني اختصاص دارد كه در حافظه 
تاريخي مردم به عنوان الگوي شهامت و مبارزه 
ثبت شده اند، مانند انتشار تمبر يكصدمين سالگرد 

تولد محمد مصدق در 29 اسفند 1358.
ـ كه در دوره قاجار،  ته نقش تمبرهاي ايرانـ 
تصوير شير و خورشيد و در دوره پهلوي، عبارت 
»دولت شاهنشاهي ايران« بود ــ در ارديبهشت 
1360 به عبارت »جمهوري اسالمي ايران« تغيير 
ويژه  تمبرهاي  جاي  به  انقالب  از  پس  يافت. 
جشن هاي 2500 ساله يا تاجگذاري، تمبرهايي 
به مناسبت اعياد و مناسبت هاي مذهبي چاپ شد. 
تمبرهاي ويژه هفته وحدت نيز به منظور همبستگي 
ميان مذاهب اسالمي بارها به چاپ رسيد. حمايت 
از جنبش هاي اسالمي ديگر كشورها، همچون 
انتفاضه فلسطين و قيام مردم افغانستان، در اين 

ميان جايگاهي خاص دارد.
بر تمبرهاي پس از انقالب، موضوع شهادت، 
به صور گوناگون تصوير شده است؛ از جمله 
تمبرهاي بزرگداشت پيشگامان انقالب اسالمي 
و شهداي جنگ تحميلي و شهيدان نهضت هاي 
اسالمي ساير كشورها. جنگ تحميلي و پيامدهاي 
آن نيز موضوع بسياري از تمبرهاست. برخي از اين 

تمبرها رويدادهاي مهم جنگ را بازگو مي كند.
جديدترين تمبرها در موزه ارتباطات

نمايشگاه جديدترين تكنيك هاي چاپ تمبر 

دنيا، در بخشي از »موزه ارتباطات« برپا شده است 
كه در دوراني نه چندان دور، فضاي روباز ادارة 
گمركات پست بود.اين موزه از بناهاي عظيم و 
مهم دورة پهلوي اول در منطقة باغ ملي به شمار 

مي آيد.
علي اكبر نصرآبادي ـ رئيس شوراي عالي 
تمبر و رئيس موزه ارتباطات كه خود در اصل 
معمار است و البته دستي در كار نقاشي هم دارد، 
با اشاره به سقف اين بخش كه به صورت طاقي 
شفافي  نيمه  رنگ  آبي  پلكسي گالس  با  شكل 
پوشانده شده است، مي گويد: »اينجا كه قباًل ادارة 
گمركات بود، در آن دوران سقف نداشت و با 
درشكه و گاري و كاميون به آن بار مي آوردند و 

بار مي زدند.« 
اكنون با مسقف شدن اين فضا، نصرآبادي 
است.  كرده  مبدل  موزه اي  بخشي  به  را  آنجا 
موزه اي كه در نگاهي كلي به آن تشكيل شده است 
از ويترين هايي براي نمايش تمبرها، سكوهايي كه 
روي آنها دستگاه هاي قديمي مربوط به پست و 
تلگراف به نمايش در آمده است و همچنين نمايش 
مجسمه ها  و ماكت هايي كه حمل و نقل مرسوالت 

و محموالت پستي را  زماني به عهده داشته اند.
به  تمبرهاي  دربارة  ارتباطات  موزة  مدير 
نمايش در آمده در ويترين هاي اين بخش مي گويد: 
به لحاظ بصري در اين بخش انواع تمبرهاي به روز 
دنيا نمايش داده شده است. تمبرهاي گردآوري 
شده در اين بخش يا به لحاظ مواد استفاده شده 
در آنها به نمايش درآمده اند و يا از نظر ابعاد آنها يا 
منظم و نامنظم بودنشان يا به دليل هولوگرام آنها و 

يا به لحاظ اسانس دار بودن شان. 

  در دسته اي از اين تمبرها پودر سنگ و 
سيمان و يا خاک به كار رفته است، بعضي ديگر از 
آنها اسانس دار هستند و بوي همان ُگل يا شكالتي 
را مي دهند كه طرح و تصويرش روي تمبر چاپ 
شده است! همچنين در اين نمايشگاه تمبرهايي را 
مي بينيم كه با پارچه درست شده اند و از تكنيك هاي 
جديد  براي گلدوزي روي آنها استفاده شده است.
نصرآبادي با بيان اينكه تمبرهاي به نمايش درآمده 
در نمايشگاه در كشورهاي خارجي كاربرد دارند، 

در حالي كه در ايران، چاپ تمبر همچنان به شيوة 
اين  تمبرهاي  مي گويد:  مي شود،  انجام  قديمي 
به صورت  گاه  و  هستند  گرانقيمت  نمايشگاه 

معدود چاپ مي شوند.
رئيس شوراي عالي تمبر با خاطرنشان كردن 
اينكه صنعت كنوني چاپ تمبر در دنيا در جهت 
ايجاد تنوع و جذابيت براي استفاده كنندگان اين 
تمبرها و همچنين مجموعه داران تمبر به صورت 
يك بازي و سرگرمي در آمده است. به ويتريني 

اشاره مي كند و مي گويد: در اين محفظه شيشه اي، 
تمبرهاي برجسته اي با بذرهاي مختلف گياهي به 
نمايش گذاشته شده، به طوري كه روي آنها تخم 
گل، گياه يا درختي كه تصويرش روي تمبر است، 
تعبيه شده و اگر اين نوع تمبرها در آب بيفتند از 
آنها همان گياهي سبز مي شود كه در تصوير روي 
تمبر است! از ديگر تمبرهاي برجستة اين ويترين، 
تمبر با پودر سنگ و كاغذ و تمبر با تركيبي از خاک 

و كاغذ است.
 نصرآبادي تصريح مي كند، طي مدتي كه 
از طريق بخش  بازگشايي كرده،  را  موزه  اين 
خصوصي به گردآوري اين تمبرها از كشورهاي 
به  همچنين  وي  است.  پرداخته  مختلف 
ويترين هاي ديگر اين بخش از موزه اشاره مي كند 
و مي گويد: تمبرهاي طالكوب كه طالي واقعي 
با عيارهاي خيلي باال در آن به كار رفته است، از 
ديگر تمبرهاي اين موزه است كه مجموعه داران 
بسيار عالقه مند به گردآوري آنها هستند. همچنين 
تمبرهايي براي نابينايان آماده و چاپ شده كه 
از خط بريل در آنها استفاده به عمل آمده است. 
تمبرهايي با نوار هولوگرافيكي كه در اسكناس ها  
به كار مي رود، از ديگر تمبرهاي اين موزه است. 
يك سري از تمبرها كه در محفظه هاي شيشه اي 
به نمايش گذاشته شده، تمبرهايي است كه ايران 
با كشورهاي ديگر دنيا بنا به مناسبت هاي مختلف 
مشتركاً  به چاپ رسانده اند، مانند تمبر مشترک 
ايران و روسيه يا تمبر مشترک ايران و جمهوري 

آذربايجان.
در موزه و در يك ويترين، تمبر »موالنا« كه 
به طور مشترک به وسيله ايران، افغانستان، تركيه و 

سوريه چاپ شده است، ديده مي شود. در ويتريني 
ديگر تمبرهاي تركيبي  از سنگ و ابريشم، سنگ 
و كاغذ و اولين تمبر منجوق دوزي شده دنيا كه 
مشتركاً به وسيله ايران و كوبا به چاپ رسيده، 
قرار داده شده است. تمبرهاي »يوـ  وي« موضعي 
و برجسته، تمبرهاي مشترک ديگري است كه به 
وسيله ايران و قرقيزستان چاپ شده است. تمبرهاي 
مشترک ايران و پاكستان هم در ويتريني ديگر ارائه 
شده، روي اين تمبرها تصاوير سه بعدي كار شده 
است، تصاويري كه با تكان دادن سر و تغيير زاوية 
ديد، ابعاد مختلف آنها نشان داده مي شود. ويترين 
تمبرهاي مشترک ايران و بالروس را هم انواعي 
از تمبرهاي چوبي و پالستيكي تشكيل مي دهد. 
در اين ويترين همچنين مراحل تهيه تمبر حرير 
ايتاليا در كاتالوگي بزرگ با تصاوير نشان داده شده 

است.
روايت تاريخ پست ايران   

در اين بخش موزه، عالوه بر ويترين هايي 
حاوي تمبرهايي با آخرين تكنيك هاي چاپ دنيا، 
دستگاه هاي قديمي و تاريخي مربوط به پست و 
تلگراف هم  به نمايش گذاشته شده است، مانند 
ماشين تايپ قديمي ساخت آلمان كه در پستخانه 
مورد استفاده قرار مي گرفت، يا دستگاه هاي برقي 
مختلف نقش تمبر مربوط به دوران پهلوي دوم كه 
توسط كشورهايي چون سوئيس، آلمان و آمريكا 

ساخته شده اند.
نصرآبادي دربارة اين دستگاه ها كه خارج 
از هرگونه محفظه و ويتريني در موزه به نمايش 
در آمده ا ند، چنين توضيح مي دهد: دانش آموزان 
به ويژه دبستاني ها مخاطبين اصلي اين موزه را 
تشكيل مي دهند و بچه ها كنجكاوند و دوست 
دارند به اين دستگاه ها دست بزنند و از نزديك 
با به نمايش  لمس شان كنند. ما در اين موزه 
اين  ويترين  از  خارج  در  دستگاه ها  گذاشتن 
براي كودكان و دانش آموزان فراهم  امكان را 
آنها آشنا شوند. مثل  با  از نزديك  تا  كرده ايم 
دستگاه »ُمرس تلگراف« كه وقتي مي آيند شروع 
به گرداندن دستة اين دستگاه مي كنند و با اين كار 
عالوه بر اينكه از ديدار موزه لذت مي برند، آثار 
و ماشين هايي كه در اينجا مي بينند ملكة ذهنشان 
مي شود. ما نگران آسيب ديدن و خرابي اين 
دستگاه ها نيستيم، چون از آنها به تعداد زيادي در 
موزه داريم و در صورت خراب شدن دستگاه ها، 

آنها را جايگزين مي كنيم.
در ضلع انتهايي اين سالن مستطيلي شكل، 
كه پيش از اين ادارة گمركات ناميده مي شد، 4 
در  ايران  پست  مأموران  مجسمه هاي  از  نمونه 
دوره هاي مختلف به نمايش گذاشته شده است: 
مامور پست در زمان هخامنشيان، مامور پست در 
دوران اسالمي )آل بويه(، مامور پست در دوره هاي 
صفويه و قاجار و مامور پست در دورة پهلوي.    
همچنين در گوشه اي از اين سالن، مجسمة اميركبير 
ساختة دست هنرمند خودآموخته خانم عبداللهي 
قرار داده شده، اين هنرمند، مجسمه اميركبير را 
با تجهيزات مختلف الكترونيكي دور ريختني و 

مستعمل ساخته است.
نصرآبادي دربارة مجسمة اميركبير مي گويد: 
اميركبير اولين مقام و صاحب منصبي است كه دستور 
مي دهد پست و مخابرات در ايران سيستماتيك و 
اداري شود و براين اساس اولين وزير ارتباطات 
يعني »مخبرالدوله« را منصوب مي كند و همچنين 
تاسيس  او  وزارت  دوران  در  چاپارخانه  اولين 
مي شود. در محوطه مياني سالن، نمونه  يك موتور 
پستي،  محموالت  حمل  مخصوص  چرخ  سه 
گاري با اسب به عنوان نمونه اي از حمل و نقل 
پستي دورة قاجار، دوچرخة حامل پست مختص 
دورة پهلوي و ماكت هايي از چند هواپيماي پستي 

قديمي و جديد، حجم هايي هستند كه به نمايش 
گذاشته شده اند. 

ماجراي گاري پستي و هواپيماي »يونكرس«
نصرآبادي دربارة ماجراي گاري به نمايش 
درآمده  چنين توضيح مي دهد:  وقتي در پي آماده 
كردن موزه بوديم، به دنبال يافتن گاري پستي بودم 
كه در زمان قاجار حمل و نقل  هاي پستي را انجام 

مي داد. 
پيرمردي  داشتم،  تبريز  به  كه  سفري  در 
هندوانه  گاري اش  در  كه  ديدم  را  گاريچي 
مي فروخت و ديدم دقيقاً همان كاري است كه به 
دنبالش بودم. با پيرمرد كه صحبت كردم، او گفت 
گاري مال پدربزرگش بوده و با آن حمل و نقل هاي 
پستي را انجام مي داده است. با موافقت او، گاري 
كهنه و قديمي و هندوانه هايش را  با هم خريدم و 
آن را با عكسي كه از گاري دورة قاجاريه داشتم، 
ار موزه دادم تا بازسازي اش كند و بعد با  به نجهّ
مجسمة يك اسب در موزه قرار داديم. او همچنين 
كه  آلماني  »يونكرس«  هواپيماي  ماكت  دربارة 
آنجا به نمايش درآمده است، مي گويد: اين نوع 
هواپيما در اصل هواپيماي جنگي بود كه پس از 
خاتمه جنگ جهاني اول و در زمان پهلوي اول، 5 
فروند از آنها به عنوان هواپيماي پستي وارد ايران 
شده بود كه هر پنج تاي آنها به زمين مي خورند و 
از بين مي روند. عكسي از اين هواپيما به دستم 
رسيد كه پهلوي اول جلويش ايستاده است، اين 
عكس را به برادرم كه متخصص و مهندس موتور 
هواپيماست دادم و سال 1368  او از روي آن و 
طبق محاسبات اندازة هيكل رضا شاه در عكس و 
مقايسة آن با نسبت ابعاد هواپيماي اصلي، ماكت 
هواپيما را با تمامي ريزه كاري ها و ظرافت هايش و 

در اندازه هاي دقيق ساخت.
داستان تأسيس موزه

علي اكبر نصرآبادي براي اولين بار اين موزه 
را در سال 1369  و زماني كه عضو هيات مديره 

شركت پست بود، راه اندازي كرد.  
نصرآبادي در اين باره مي گويد: در آن زمان 
سيدمحمد غرضي وزير پُست و تلگراف و تلفن 
بود و من غصه مي خوردم كه آثار موزه اي و پست 
در خانه هاي مردم پراكنده و فراموش شده است. 
با  غرضي  مهندس  موافقت  با  موزه  اين  وقتي 
پيشنهادم تاسيس شد، يك سري از اين آثار  را 
گردآوري كرديم و تعدادي  ديگر نيز با عكس ها و 
ادوات و اسنادي كه مردم در خانه هايشان داشتند 
و هديه دادند جمع شد و  در نهايت، موزة پست 22 
بهمن سال1369 و براي اولين بار توسط مرحوم 
دكتر حبيبي معاون رئيس جمهوري وقت افتتاح 

شد.
چندي بعد در آن دوره، روزهاي كار نصرآبادي 
در اداره پست به پايان مي رسد و او به وزارت امور 
خارجه مي رود و همين امر باعث مي شود كه نتواند 
برنامه هاي خود را كاماًل در موزه پست اجرا كند، تا 
اينكه در اوايل سال 1393 نصرآبادي با حكم وزير 
اطالعات دولت روحاني،  فناوري  و  ارتباطات 
رئيس شوراي تمبر مي شود و مهندس واعظي با 
شناختي كه از پيش از وي داشت، از او مي خواهد 

كه موزة ارتباطات را احيا كند.
به  پايان سخنانش  در  نصرآبادي  مهندس 
ارتباطات«   »موزه  تاريخي  و  قديمي  ساختمان 
اشاره مي كند و دربارة آن مي گويد: اولين كلنگ 
اين ساختمان در سال 1306خورشيدي  به دستور 
صوراسرافيل زده شد و از آن زمان تا حاال اين 
ساختمان به منظور و با نام اداره پست و تلگراف 
با  ساختمان  اين  مي شود.  شناخته  گمركات  و 
هزينة536 هزارتومان و ظرف مدت 6 سال ساخته  

و در سال 1312 افتتاح شده بود. 
مريمنظري
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* تمبرهاي به نمايش درآمده در نمايشگاه موزه ارتباطات  در كشورهاي 
 خارجي كاربرد دارند، در حالي كه در ايران، چاپ تمبر همچنان 

به شيوة قديمي  انجام مي شود 
 * صنعت كنوني چاپ تمبر در دنيا در جهت ايجاد تنوع و جذابيت براي 

 استفاده كنندگان اين تمبرها و همچنين مجموعه داران تمبر، به صورت 
يك بازي و سرگرمي در آمده است

 * در نمايشگاه تمبرهايي را مي بينيم كه با پارچه درست شده اند و از 
تكنيك هاي جديد  براي گلدوزي روي آنها استفاده شده است

 * ما در اين موزه با به نمايش گذاشتن دستگاه ها در خارج از ويترين، اين امكان 
را براي كودكان و دانش آموزان فراهم كرده ايم تا از نزديك، با آنها آشنا شوند 

 * تمبرهاي برجسته با بذرهاي مختلف گل وگياه از جمله تمبرهاي به نمايش 
گذاشته شده است، اگر اين نوع تمبرها در آب بيفتند، از آنها همان گياهي سبز 

مي شود كه در تصوير روي تمبر است! 

نمايش جديدترين فناوري هاي 
چاپ تمبر در موزه ارتباطات  
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حياتي منور به اخالص
عالمه محمدتقي جعفري

دوام و بقاي شخصيت ها 
در تاريخ، يك مالك و يك 
علت دارد و آن هم اينكه 
كدام  به  شخصيت  آن 
كرده  تكيه  ثابت  اصول 
است. مالك، جسم نيست، 
قدرت  نيست،  زيبايي 
جسماني  قدرت  نيست، 
اينها  از  نيست. هيچ يك 
شخصيت  بقاي  براي 
بقاي  براي  تاريخ سازان، 
فرهنگ سازان،  شخصيت 

مالك نيست. مالك اين است كه آن شخصيت، در اين 
زندگاني به كدامين اصول تكيه كرده باشند. در حقيقت، 
ثبات و بقا مربوط به آن اصول است، و اال اين گوشت و 
پوست و استخوان و رگ و پيه در زير خاك، چند صباحي 

بيشتر دوام نمي آورد. 
تمام عظمت تاريخ مربوط به شخصيت هايي است كه 
با تكيه بر اصول ثابت، در اين دنيا زندگي و چند صباحي، 
سختي ها و ناگواريهاي دنيا را تحمل كردند و مشعلي را فرا 
راه زندگي بشر نهادند و رفتند. اينها بايد بمانند. حكمت 
خداوندي اين است. مشيت الهي اين است و جز اين نيست. 
براي محو و نابود كردن آثار اين گونه شخصيت ها خيلي 

تالش مي شود. اين چراغها را مي خواهند خاموش كنند:
زان كه هر بدبخت خرمن سوخته 

مي نخواهد شمع  كس  افروخته 
اين قاعده است. كسي كه خرمن وجودش خاكستر 
شده، نمي خواهد كسي ديگر شمعي را روشن كند و انسانها 
دور آن، با روشني زندگي كنند. اين، قانون خفاش صفتان 
است كه آفتاب را نمي بينند تا باور كنند. اما »يريدون ان يطفئوا 
نوراهلل بافواههم واهلل متم نوره...« چون نور از طرف خداست، 
هرگز اينها خاموش نخواهند شد. از پدران ومادران و تاريخ 
و فرهنگمان شنيده ايم كه روزي روزگاري، در همين كره 
زمين، اگر كسي اسم علي)ع( را مي برد، حداقلش سقوط از 
زندگي بود. اگر كسي اسم بچه اش را علي مي گذاشت يا 
كوچكترين دفاعي از اين راز بزرگ هستي مي كرد، چه ها 
كه با او نمي كردند! هم دوست اسمش را مخفي مي كرد، 
هم دشمن. اين عبارت از ابن ابي الحديد است كه مي گويد: 
»چه بگويم درباره شخصيتي كه هم دوستانش او را مخفي 
كردند، هم دشمنانش. دوستانش از ترس و دشمنانش از 
روي حسادت و ترس. با اين حال شخصيت اين مرد، شرق 

و غرب دنيا را پر كرده.« 
سخنان او را نه تنها مسلمانان شيعه و سني، كه همه اهل 
عالم تكرار و به آنها استناد مي كنند. چرا ؟ چون او علي بن 
ابيطالب است. علي)ع( كيست ؟ كسي است كه به يك اصول 
ثابت تكيه كرده است. »اّن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا« يك 
بار گفتند اهلل، سپس ايستادگي كردند. يك بار گفتند ما عاشقيم، 
وفادار عشق بودند؛ عشق به فضيلت، عشق به ارزشها. كدامين 
ماده و ماديات، كدامين گذشت قرون و اعصار قدرت دارد 

اسم اين عاشق را از كتاب بزرگ هستي محو كند؟
هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 

ثبت  است  در  جريده  عالم،  دوام  ما 
ماندگار است، چون تكيه بر حقايق ثابت كرده. اين 
كالم اميرالمؤمنين)ع( است: مردم! من شما را براي رساندن 
به جاذبه كمال خدا مي خواهم، شما مرا براي خودتان. من 
مي خواهم شما را به خدا برسانم، شما از من مي خواهيد كه 
به شما ثروت بدهم، امتيازات دنيوي بدهم تا چند صباحي 
در اين دنيا به لذايذ مادي برسيد. فكر من جاي ديگري است. 
من مي خواهم تو اويس قرني بشوي، ابوذر غفاري بشوي. 
مي خواهم شما را به آنجا برسانم، شما مي گوييد »آخور مرا 
پر كن!« اينها شخصيت هايي هستند كه مي مانند، چون به حال 

خلق اهلل سودمندند.
اخالص عمل 

خدا رحمت كند آيت اهلل سيدمحمود طالقاني را كه يك 
عمر با تكيه بر اين اصول ثابت زندگي كرد. زندگي اش بسيار 
روشن است. هيچ ابهامي در آن نيست. هم در كارش و هم 
در آثارش، اخالص موج مي زند. ثابت ترين اصل براي بشر 
اين است كه انگيزه كارش اخالص باشد. چنين فردي هرگز 
نمي ميرد. بزرگترين انگيزه براي بقاي انسان مفيد به حال جامعه، 
تمام خطبه  هاي  تقريباً  كه  بگويم  مي توانم  است.  اخالص 
نمازجمعه اين مرد بزرگ را گوش مي دادم. از چشمهاي اين 
مرد اخالص مي باريد. واقعاً بهت آور بود. در آن مصلي، در 
دانشگاه چشمهايش به مردم بود، ولي اگر كسي دقت مي كرد، 
مي فهميد نگاهش به باالست. ظاهرش با مردم بود، ولي به باال 
مي نگريست، صحبت ها از باال بود. سخنان، حرفه اي نبودند. 
صد درصد از دل برمي آمدند، به طوري كه گاهي چند نفر 

نشسته بوديم و گوش مي كرديم و بي اختيار گريه مي كرديم. 
صفا و خلوص ايشان واقعاً عجيب بود. سيد تجسمي 
نمي كنم.  فراموش  هيچ  بود،  شده  از صفا  و  از خلوص 
نمي خواهم بگويم علم چيزي نيست. علم خيلي چيزهاست، 
اما صفاي قلب و خلوص، چيز ديگري است.علم را مي شود 
پيدا كرد، اما خلوص اندك است. انسانهاي خالص و مخلص 
كم هستند و همين ها هم سازندگان واقعي اند. يكي از بزرگان 
تعبير جالبي دارد. او مي گويد: »ارسطو چيزها به ما ياد داده، 
خيلي مطالب به ما گفته؛ اما ساخته شدن ما به دست آن پيرمرد 
مخلص، به دست سقراط بود.« چرا ؟ چون صفا و اخالص 
داشت. نمي دانم خداوند هستي بخش، خداوند فياض در اين 
اخالص چه تأثير گذاشته! آقايان! تاريخ در گرو سر و صداها 

نيست؛ تاريخ در گرو صميميت و اخالص انسانهاست.
مخالفين اسالم در مورد گسترش و نفوذ آن حرفهاي 
زيادي دارند. بعضي مي گويند: »اسالم با قدرت شمشير 
پيش رفته، با قدرت جسماني پيش رفته، با قدرت مادي 
پيش رفته...« يكي از تمدن شناسان خودشان، از آقايان غربي 
مي پرسد: كدام شمشير؟ كدام قدرت ؟ كدام پول ؟ شمشير 
مال دو امپراتوري ايران و رم بود، نه يك مشت عرب پاپتي، 
بيچاره، بي ارتش، بي حقوق، بي اقتصاد، بي فرهنگ عربستان. 
اندونزي را شمشير  ميليون مسلمان  كدام شمشير ؟ 120 
مسلمان كرده ؟ يك چاقو هم به آنجا نبردند. اكثر نقاط آفريقا، 
هند و پاكستان و... چگونه مسلمان شدند؟ شمشير به دست 
مغولها بود يا مسلمانها ؟ مغول آمد مسلمانها را نابود كرد و 
بعد خودش مسلمان شد. خودش اسالم را پذيرفت. نسل دوم 
و سومش مسلمان شدند. او كه شمشير به دستش بود، پس 
چرا مسلمان شد ؟ اين آقاي تحليل گر تاريخ مي گويد: »اينها 
نمي دانند. قضيه اين است كه هر انساني كه در تاريخ، سر بلند 
كرد، اگر تكيه به حقيقت و اخالص و صميميت داشت، برد. 

بقيه حرف است.«
ترديدي نيست كه پيامبر اسالم)ص( با تكيه بر حقيقت، 
با تكيه بر واقعيت ها و با تكيه بر صميميتي كه در تصور 
نمي گنجد، با تكيه بر اخالصي كه فوق آن قابل تصور نيست، 
حركت كرد و دنيا را گرفت، نه با شمشير. آقايان! شمشير به 
دل راه پيدا نمي كند؟ شمشير قفس كالبد ما را مي شكند، به 
دل ما راه ندارد. اويس قرني ساخته شد؛ سلمان فارسي كه 
به تنهايي يك تاريخ است، ساخته شد؛ ابوذر ساخته شد؛ 
مگر نفوذ با دين شوخي است؟ آن هم چه نفوذي! علي بن 
ابيطالب)ع( ساخت. با شمشير مي توان عمار ياسر ساخت؟ با 
شمشير مي توان صدها هزار انسان بزرگي را كه هر يك از 
نظر ارزش با دنيايي برابر بوده اند، ساخت؟ جز با اخالص 

نمي شود و اخالص و وجود نمي آيد مگر از عشق. 
عشق است كه انسان را و تمام قواي مغزي و احساسات 
را در يك نقطه متمركز مي كند و آدمي را از همه نقاط آزاد 
مي سازد. اينكه عشق آزادي مي آورد، به جهت اين است كه 
عشق انسان را به يك »جمال مطلق« پيوسته مي سازد. عشق 
اخالص مي آورد. اگر كسي اخالص داشت، بدانيد كه عاشق 
است و دنبالش برويد. اينها پاينده  هاي تاريخند. اينها به تاريخ 
معنا مي دهند. اينها هستند كه وقتي درباره عوامل محركها 
صحبت مي كنيم و مي گوييم نقش شخصيت ها در تاريخ، 

خيلي بزرگ است، از آنها سخن مي گوييم. 
خداوندا! پروردگارا! توفيق بهره برداري از شخصيت  هاي 
ساخته خودت را به ما عطا فرما. خداوندا! پرودگارا! جهان 
را براي يك آينده درخشان آماده بفرما. خداوندا! پروردگارا! 
از چنين شخصيت  هاي بزرگي كه امروز در اين مكان براي 

يادبود او نشسته ايم، بر ما و جامعه ما بيفزا.

اشاره: آنچه در پي مي آيد، بخشي از  خاطرات خودنوشت 
مردي است كه امام خميني)ره( او را »ابوذر زمان« خواند كه »زبانش 
همچون شمشير مالك اشتر بّرنده بود و تيز« و »از حبسي به حبس 
ديگر مي رفت«. آنچه مرحوم آيت اهلل طالقاني از جريان دستگيري و 
بازجوئي خويش در بهمن ماه 1341مي آورد، نمونه اي از شيوه هاي 
اقسام  و  انواع  همكاري  با  امروزه  كه  است  كساني  ددمنشانه 
دستگاههاي تبليغي مي خواهند با پاكسازي گذشته، انتقامشان را از 
امثال طالقاني ها بگيرند. مشروح اين نوشتار را مي توان در ماهنامه 

»شاهد ياران« )ش39( خواند. 
در روز سوم بهمن ماه 1341مأمورين سازمان امنيت بدون 
اجازه و تشريفات قانوني وارد خانه من شدند و مرا با حال كسالت 
و بيماري به زندان قزل قلعه بردند. به چه گناهي و به چه جرمي و 
با استناد به كدام يك از مواد قوانين اساسي و حقوق بشري؟ هنوز 

نمي دانم...
 مقارن با زنداني كردن من، عده زيادي از علما، از پيرمرد نود 
ساله تا جوانها، از سران جبهه ملي و نهضت آزادي ايران تا كاسب 
و كارگر و بازاري و دانشجو را در تهران و شهرستانها به زندان 
كشيدند. به چه بهانه؟ به اين بهانه كه در روز ششم بهمن قرار 
است 6 ماده مصوبه در معرض تصويب و رفراندوم گذارده شود 
تا مردم، آزادانه، رأي موافق و مخالف)!( خود را ابراز دارند. ما هم 
كه صاحب رأي بوديم و نه خود و نه هيچ مرجع صالحيت دار و 
نه ملت، ما را از مهجورين در اظهار نظر نشناخته، چرا بايد زنداني 
شويم و از دادن رأي و اظهار نظر محروم باشيم؟ به فرض آنكه 
حكومت تشخيص داد كه ما از مخالفين هستيم، هنوز اظهار نظري، 
نه به صورت اعالميه و نه سخنراني، نكرده بوديم. اگر استناد كنند كه 
علما اظهار مخالفت كرده اند، نبايد تنها من از نظر دستگاه مقصر باشم 
با آنكه علما طبق نص صريح اصل دوم متمم قانون اساسي نسبت به 

هر طرحي، از جنبه اسالمي حق نظر و قبول يا رد آن را دارند... 
براي  به زندانم كشيدند، حسب معمول و  آنكه  از  پس 
پرونده سازي و صورت قانوني درست كردن، اشخاصي كه آماده 
براي بازجوئي و ساختن پرونده هستند و براي همين كار پرورش 
يافته اند، در تاريخ9 /49/11مشغول بازجويي از من شدند. محور 
سؤاالت در باره 6 ماده بود. در جواب سؤال راجع به عقيده شخصي 
در اين باره، جواب اول اين بود كه: »از لحاظ موازين و قوانين 
اجتماعي، پاسخ من همان است كه در اعالميه جبهه ملي گفته شده 
و از لحاظ ديني، همان است كه آقايان مراجع تقليد گفته اند.« باز 
آقاي بازجو به اين اكتفا نكرده، اصرار مي كرد كه: »به تفصيل نظر 
شخصي خود را بگوييد.« كدام مقررات و قانوني اجازه مي دهد 
كه بازجو تفتيش عقيده نمايد و شخص را وادار به بيان معتقدات 
درونيي كند كه هيچ ظهور خارجي نداشته است؟ اين روش را تنها 
در ايران و سازمان امنيت مي توان يافت تا بيان عقيده شخصي، به 
صورت پرونده درآيد و آقاي دادستان بتواند استناد كند كه متهم، 

درباره فالن ماده چنين اظهار نظري نموده است. 
مدتي صورت مجلس طول كشيد. مأمور حتي به نوع عقيق 
انگشتر و محكوك آن هم دقت كرد و همه را در پاكتي الك و مهر 
و صورت مجلس كرد و رفت. ساعتي بيش نگذشت كه همين 
شخص با عده اي ديگر و افسري كه مأمور جلسه بود، آمدند و آنچه 
را كه گرفته بودند، پس دادند و از زندان عشرت آباد خارجم كردند. 
در اين ميان چيزي كه بيشتر ذهنم را مشغول مي داشت، ترديد در 
تعيين زندان و نقل و انتقالها بود. گاهي هم كه از آنها مي پرسيدم، 
جواب روشني نمي دادند؛ ولي پس از چند روز، سّر اين مطلب 

كشف شد... 
پس از تحويل به زندان، مرا يكسره به زندان شماره4 بردند. 
عده اي همين كه متوجه آمدنم شدند، پشت ميله ها جمع شدند كه 
هنوز صداي پرشور و محبت و عالقه آنها در گوشم هست. پس از 
اندكي توقف در دفتر شماره4، معلوم شد باز دستور جديدي آمده 
يا اشتباه كرده اند و بنا شد مرا به زندان شماره2 ببرند. زندان شماره2 
مخصوص معتادين و قاچاقچيان حرفه اي است. از روز پنج شنبه6 
تير تا ساعت10 شب يك شنبه9 تير در دفتر افسران زندان بودم و 
شب را در اتاق مالقات خوابيدم... نزديك اتاق دفتر افسرها اتاقي 
كوچك و داراي دو ميز و يك تختخواب كوچك براي استراحت 
مأموران است و مراجعين بسيارند. جاي دادن من در چنين جايي، 
مثل نقل و انتقاالت، ابهام انگيز و تعجب آور بود، چون به افسرها 
مي گفتم: »هم شما در زحمتيد و هم من. مگر در تمام اين زندان 
يك اتاق انفرادي براي من نيست كه به آنجا منتقلم كنيد؟« جوابهاي 
مبهم مي دادند، ولي طولي نكشيد كه سّر اين نقل و انتقالها و اين 
نگاه داشتن سه روزه من در دفتر زندان كشف و معلوم شد. آقايان 
بازجويان محترم سازمان امنيت مشغول بازجويي و اعتراف گرفتن 

و پرونده سازي هستند و مي خواهند من صداي بچه ها و اشخاصي 
را كه دچار انواع شكنجه هستند، بشنوم يا آنها را از دور ببينم. 

اينها عالوه بر محوطه بزرگ و حياط و اتاق دربسته مالقات، 
بند شماره2 را كه10 اتاق كوچك و بزرگ دارد و بيش از 130معتاد 
در آنجا به سر مي برند، تخليه كرده و آن بيچاره ها را در بندهاي 
ديگر انباشته و اين بند را به ميدان عمليات خود اختصاص داده اند. 
در همان دفتر افسران، رفت و آمد پي در پي مأمورين را مي ديدم و 
گاهي سروصداي جگرخراشي را از ناحيه شرقي زندان كه فقط اتاق 
مالقات و بند2 بود، مي شنيدم. همين كه احساس مي كردند، متوجه 

شده ام، درها را مي بستند و صداها را خاموش مي كردند. 
در روز پنج شنبه دو نفر براي بازجوئي من آمدند كه بعد 
معلوم شد از بازجويان حرفه اي هستند كه به تناسب اشخاص و 
اوقات، حركات گوناگون انجام مي دهند و قيافه هاي مختلف به 
خود مي گيرند. اينها كساني هستند كه گاهي قيافه پليس به خود 
مي گيرند، شالق بر مي دارند، دستبند مي زنند، جست و خيز مي كنند، 
برافروخته مي شوند و گاهي از در محبت و دلسوزي درمي آيند! 
گاهي ناگهان از جا بلند مي شوند و آهسته، چنان كه بعضي از 
جمالت به گوش كسي كه در معرض بازجويي است، برسد، با 
هم نجوا مي كنند. گاهي خود را مسلمان مقدس و با ديانت معرفي 
مي كنند. بعداً معلوم شد اين دو نفر )سياحتگر و زماني( شكنجه ها 
داده اند و كساني را در زير شكنجه از ميان برده اند. معلوم است با 
من با كدام يك از قيافه ها نمايان خواهند شد. سقراط مي گويد: »در 
نْفس اين گونه اشخاص، گويا جانوران مختلفي نهفته است كه به 
تناسب محيط سر بيرون مي آورند. گاهي پلنگ و گاهي روباه...آنچه 

در ضمير اينهاست، ضمير انسانيت و عواطف عاليه نيست!« 
در اولين جلسه، تظاهرات ديني شروع شد. آن يكي مي گفت: 
»من با توده اي ها چنين و چنان كردم؛ ولي هرچه انجام دادم، براي 
پول و درجه نبوده و فقط براي رضاي خدا و انجام وظيفه ديني 
بوده.« آن ديگري پس از اينكه گفتم: »براي من بايد محرز باشد 
كه شما مسلمانيد و از فرق ضالّه نيستيد تا جواب شما را بگويم.« 
گفت: »به شما نشان خواهم داد كه من كتابي در رد بهائي ها نوشته ام 
و آنها را با كمونيست ها در عقيده و هدف يكي مي دانم و زن من 

حجاب دارد و بچه ام با آنكه ده سال بيشتر ندارد، تمام احكام نماز 
را مي داند و خودم هم نماز مي خوانم و اگر قبول نداريد، بچه را در 
همين زندان مي آورم، پيش شما امتحان بدهد.« ولي در مدت اين پنج 
روز كه صبح و شب هر دو به نوبت از من سؤال مي كردند، چيزي 
كه از اينها نديدم، نماز خواندن بود. به قول كسي كه مي گفت: »اين 
شخص بسيار متدين و خوبي است. روزه خوردنش را ديده ام؛ اما 

نماز خواندنش را نديده ام!« 
ابتدا بازجوئي ها در اطراف ارتباط و آشنايي من با اشخاص 
بود. نسبت به بعضي ها كه وضعشان روشن بود و از دوستان نزديك 
ما هستند، گاهي چندين سؤال و مدتها وقت تلف مي كردند و نسبت 
به بعضي با يك سؤال رد مي شدند و معلوم بود از باب خالي نبودن 
عريضه است... بازجوئي مرا هم به عقيده خودشان، به حسب وضع 
و حرفه اي كه دارند براي موقعي گذارده بودند كه وضع روحي و 
جسمي من را به وسيله اي ناراحت كنند؛ چون كارهاي خود و 
وظايف محوله را از زجر و شكنجه نسبت به ديگران انجام داده 
بودند و آنچه را كه خود مي خواستند و تلقين مي كردند، اعتراف 

گرفته بودند. 
ساعت از 10 شب يك شنبه گذشته بود و در آن روز، خواب 
و غذاي مناسبي هم فراهم نشده بود. مرا به بند2 آوردند و در اتاق 
شماره1 كه از همه اتاقها تاريكتر و گرمتر بود، جاي دادند و غدغن 

كردند كساني كه در اتاقهاي ديگر بودند، حتي براي روشويي هم 
از سمت من عبور نكنند. در اين اتاق زيلويي كثيف و پر از غبار و 
شيشه خرده بود و هيچ گونه وسيله خواب و استراحت فراهم نبود. 
در اتاق را از پشت بستند و روزنه آن را هم گرفتند و پاسباني را كه 
از جهت شقاوت و حماقت، در ميان همه پاسبانان مشخص بود، 
مأمور مراقبت كردند. وقتي مطالبه غذا كردم، گفتند: »وقت گذشته 
و غذايي نيست.« وقتي از آن پاسبان خواستم كه به روشويي بروم و 
مهر نماز خواستم، شروع به بدگويي كرد. وقتي به او گفته شد: »سيد 

و عالم است«، به هرچه سيد و عالم است، ناسزا گفت! 
صداي زجرديده ها و دستبندهايي كه به در اتاقها آويخته يا 
به دست زنداني بسته بودند و ريزش شديد آب روي حلبي بنزين 
كه در محوطه و حياط پيچيده بود، گويا وسيله اي براي بي خوابي 
و ايجاد وحشت و نشنيدن صداي زندانيان بود. گرما و خفگي هوا 
در اتاق، تشنجي بر اعصاب، فشار مي آورد. از دور در ميان اين 
صداها، صداهاي آشنايي به گوش مي رسيد كه با پاسبانان صحبت 
مي كردند؛ ولي حق صحبت از دور را با يكديگر نداشتند، از روزنه 
سلول دور، صداي پسرم ابوالحسن و خواهرزاده هايم را كه هر يك 
در سلولهاي جدايي بودند، مي شنيدم. آنها مي خواستند با صداي 
سرفه و صحبت با پاسبان به من بفهمانند كه آنها هم در آنجا هستند، 
ولي معلوم نبود چه به سرشان آمده بود و در چه وضعي به سر 
مي بردند. تا نزديك صبح با اعصاب كوفته و قلب متشنج و فشار 
گرما بين موت و حيات به سر بردم. هر روزنه  اميدي بسته بود و جز 

استغاثه به درگاه باري تعالي...
از آنجا كه به اجداد و نياكان ما كه سعيدتر از ما بودند، به دست 
شقي تر از اينها يا مانند اينها، زجرها و شكنجه هاي سخت تري رسيد، 
اين رنجها و مشقات ناچيز است. سرمايه شرف و قرينه پيوستگي 
به آن مردان عاليقدر و مورد رضايت پروردگار گردد. با زحمت 
نماز صبح را ادا كردم و ديگر نمي دانستم در چه حال و چه عالمي 
به سر مي برم، همين قدر متوجه صدايي شدم كه مرا مي خواند 
و به قلبم اشاره مي كرد. دو نفر پاسبان درباره وضع حالم گفتگو 
مي كردند. باالخره معلوم شد مأمور بردنم به محوطه حياط هستند. 
زير بازوهايم را گرفتند و به زحمت وارد حياط شدم و آن دو تن 
را ديدم كه مانند گرگان گرسنه قدم مي زنند و از وضع و ناراحتي 

من لذت مي برند... 
چون قدري به خود آمدم، سؤاالتي را كه قبال رديف كرده 
بودند، مقابلم گذاردند. در جواب، شرح رفتار آنها و شكنجه ها را 
بيان كردم و نوشتم: »با اين وضع، آقاي رئيس سازمان امنيت با غرور 
و افتخار مي گويد: در دستگاه چنين رفتاري نيست؟« در جواب اين 
مطلب، حال اضطرابي در آنها محسوس بود؛ گويا چنان از روش و 
رفتار چندين ساله خود خاطرجمع و تشويق شده بودند كه انتظار 
چنين اعتراضي را نداشتند. گويا تا به حال هم هرچه به سر مردم 
بيچاره اي كه در چنگال آنها گرفتار شده بودند، آورده بودند، كسي 
ياراي اعتراض پيدا نكرده بود، از اين رو جوابي حاضر نكردند و 
شفاهاً گفتند كه: »اختيار اين زندان در دست ما نيست و اين زندان 

شهرباني است«؛ در حالي كه تعيين محل و سلولها و حتي پاسبانهاي 
مراقب، به دستور مستقيم آنها بود و افسرهاي شهرباني، خودشان 

بيش از همه از آنها وحشت داشتند. 
در اينجا بود كه تازه متوجه شدم چرا ما و دوستان و بچه ها را 
اينجا آورده و يك بند را به اين چند نفر اختصاص داده اند و متوجه 
معناي عبارت آقاي رئيس ساواك شدم كه مي گفت: »در دستگاه ما 
اين رفتارها نيست.« چون اين دستگاه و زندان مربوط به شهرباني 
است و ايشان هم با حساب گفته اند! برخالف واقع، گويا مدتي 
است به جهاتي براي شكنجه ها و آزارها از ساختمانها و اتاقهاي 
زيرزميني و بناهاي متفرق و مفصل سازمان امنيت استفاده نمي كنند، 
مگر در مواقع استثنائي، تا به اصطالح خودشان اگر دستگاه خوب 

نيست، خوبتر شود. 
به هر حال منظور اين است كه چهره نفرت انگيز و موحش اين 
گونه دستگاهها پوشيده شده، آن هم نه از نظر مردم ايران، كه هيأت 
حاكمه ارزشي براي قضاوت و خوشامد و بد آمدن آنها قائل نيست 
و حيا و شرمي هم ندارد، بلكه از جهت انعكاسهاي بين المللي و 
تأئيداتي كه از جهت مادي و معنوي بايد بشود، تالش مي كند و گر 
نه اگر توجهي به وحشي گري ها و خونريزي ها و حمله هاي سبعانه 
به دانشگاه و مدارس ديني مي كردند، الاقل براي چند تن محكمه 
و محاكمه اي تشكيل مي دادند و آنها يا مؤاخذه مي شدند يا هيأت 

حاكمه، خود را از اين اعمال مبّرا مي كرد. در اين موارد به عنوان 
حفظ مصالح و عناوين ديگر، هر عملي كه مخالف حقوق اوليه 
انساني است، بايد انجام شود، ولي اگر يك ورق پاره بي سروته به 
دست مي آوردند يا اعالميه اي كه از اصول و موازين دين و قانوني 
طرفداري كرده و قانون شكني ها و بي بند و باري هاي هيأت حاكمه 
را تذكر داده بود، ناگهان چهره قوانين و مواد و حكومت قانوني و 
رژيم مشروطيت آشكار مي شود و به صورت شالق و تازيانه و 
زندان و گلوله درمي آيد و بر پيكر همانهايي كه نشريات و اعالميه 
و خطابه هايشان سراسر ناله و استغاثه از قانون شكني و پايمال شدن 

قوانين اساسي و حقوق است، مي نشيند. 
به هر حال با آنكه همان روز طبيب زندان آمد و مرا معاينه كرد 
و فشار خونم را مضطرب و در حال نوسان بين 11و16تشخيص داد 
و قلب و اعصابم را ناراحت ديد و اعالم خطر كرد، ولي اينها بايد 
مأموريتشان را كه به اصطالح تكميل پرونده است، زود انجام دهند 
و به سراغ ديگران بروند. آنها چه توجهي به جان مردم يا حيثيت 
و عنوان كسي دارند و چه ارزشي براي اشخاص و شخصيت ها 
قائلند؟ بماند كه شخصيت و عالم در چنين محيطي »ذنب اليغفر« 
است. بايد همه غالم و برده گوش به فرمان و مجري امر باشند. پس 
از آن هرچه سراغ آن طبيب را گرفتم، نشان ندادند. در مدتي كه در 
بهداري شهرباني بستري بودم، حالش را پرسيدم، گفتند مدتي است 
نمي آيد. گويا براي همين كه  آمد و مرا معاينه كرد و نظر داد كه وضع 

حالش خوب نيست، مورد مؤاخذه واقع شده است. 
اين بازجويان محترم كه به حد كافي هم ايراني محض و 
طرفدار قوانين و اصول كشوري و ديندار بودند، هر ساعتي يك رو 
و يك چهره خود را آشكار مي كردند. هر جا كه جوابها مطابق ميل 
و دستوري كه داشتند و تصميمي كه گرفته بودند، نبود، به اهانت 
مي پرداختند و به انسان نسبت دروغگويي مي دادند.. گاهي هم براي 
باور كردن من، به اجدادم و جده زهرا قسم مي خورد »و يشهد اهلل 
علي ما في قلبه و هو الّد الخصام«! گاهي كه چهره ديگري آشكار 
مي شد يا مي گفتم من هيچ عكس العملي نشان نمي دهم، بلند شو مرا 
بزن )تا بر شرافتم بيفزايد(، مي گفت: »نمي زنم تا دلت بسوزد.« در 
اين وقت، چهره ماليم و خيرخواهانه و مؤدب به خود مي گرفت و 
مي گفت: »اين چه صحنه و بازي است كه به راه انداخته ايد؟ يكي بايد 
آب باشد و ديگري آتش.« همين جناب سرهنگ متدين و محترم، 
گاهي از جا مي جست و هفت قدم رو به قبله گام بر مي داشت و دو 
دستش را به طرف قبله حركت مي داد و مي گفت: »به اين حضرت 

عباس قسم، مطلب اين طور نيست يا اين طور است«. 
قدر مسلم اين بود كه اينها مأمور بودند به هر وسيله و با هر 
توسلي براي من پرونده اي بسازند تا هم براي شخص من و هم 
براي روحانيت عبرت شود تا ديگر در سياست دخالت نكند. به قول 
روزنامه و بلندگوهاي هيأت حاكمه: »روحانيت را با سياست چه 
كار؟ دين از سياست جداست.« مي خواستند مرا بكوبند تا جمعيت 
اصيل ديندار و ملي نهضت آزادي را بكوبند... اين مثل آفتاب روشن 
است كه همان طور كه بارها از زبان خودشان شنيدم، خواسته بودند 

مرا بكوبند و بايد وسيله و بهانه و پرونده اي مي ساختند و محكمه اي 
مي آراستند؛ چون در كشور، قانون و دمكراسي و مشروطه وجود دارد 

و يك ذره هم نبايد از حدود قوانين و مقررات خارج مي شدند. 
به هر حال با حركات و اطوار گوناگون كه براي وضع مزاجي 
و روحي من، از شكنجه نامساعد بودن جا و نبودن غذا و دارو و آه 
و ناله شكنجه ها زجرآورتر بود و با آن حال بيماري و گرماي زندان، 

اينها به كار خود ادامه مي دادند...
آنها فقط مأموريت دارند به هر وسيله ممكن، به قول خودشان 
متهم را مجرم بشناسانند و برايش ]پرونده[ بسازند. آيا اينها را مي توان 
بازجوئي بي نظر ناميد؟ آيا اينها مي خواهند حقيقتي را كشف كنند يا 
بايد برحسب مأموريتي كه دارند، منظور آمرين را، با هر نوع رفتار 
خالف مروت و انسانيت و شكنجه، اهانت، زدن، فشارهاي روحي، 
گرسنگي، مانع خواب شدن در جاي گرم و تاريك و او را در جايي 
پر از حشرات نگهداشتن، در مستراح منزل دادن و تهديد به كشتن 
نمودن، برآورده سازند و از اين طريق اشخاصي را وادار به دادن 

تنفرنامه و تعهد كتبي نمايند؟
آنها متهم را هشت روز در ميان آفتاب گرم حياط و بدون 
مستراح و زير آفتاب و در زندانهاي مجرد نگه مي دارند و حتي 
مدتي پس از تمام شدن بازجوئي و بازپرسي، از قلم و كاغذ و قرآن 
و كتاب دعا و مالقات با خانواده خبري نيست و با عجله هرچه 
بيشتر، برايش پرونده مي سازند و حتي ادعانامه محكم و مستدل و 
قانوني تنظيم مي كنند و براي افراد و جمعي محكمه مي آرايند تا 
پس از زجر و زندانهاي طوالني، روح دمكراسي و آزادي خود را به 

كشورها و مردم دنيا و كمك دهندگان نشان دهند... 
از جهت مقام روحانيت و مصونيت آن بنا بر نص صريح قانون 
اساسي، هر عملي از فرد مجتهد، بايد مطابق با موازين اجتهاد باشد و 
بنابراين مجتهد به آنچه تشخيص مي دهد، عمل مي كند و اهل كتمان 
و انكار هم نبايد باشد؛ اما بازجوها يكسره از وظيفه اي كه نص قانون 
بر عهده آنها گذارده بود، منحرف بودند و رعايت آزادي و بي طرفي 
را در تحقيق و تطبيق نمي كردند و لذا من هيچ الزامي به جواب 
نداشتم و آنچه مرا وادار به جواب مي كرد، بيش از همه روشن شدن 
مطلب براي خودم بود كه بدانم مرا به چه اتهامي جلب كرده و چرا 
كسان و پسران و دوستان مرا با اين وضع و فشار به زندان انداخته اند؟ 
آنچه بيش از اين حدس و گمان مي بردم كه در دستگاههاي انتظامي 
و سازماني، عّمال ضد اسالم و روحانيت نفوذ دارند و مي خواهند 
جنبش هاي ديني و ملي را به هر وسيله ممكن خاموش كنند، اينك 
مي خواستم خوب و از نزديك درك كنم تا در پشت نقاب چهره 

اين مسلمان نماها، قيافه هاي ديگران را خوب بشناسم. 
به هر حال خواسته اند هرچه مي توانند، پرونده را قطور كنند و 
برگهاي مختلف را از هر جا كه به دستشان آمده بود و از اشخاص 
مختلفي كه هيچ ارتباطي با من ندارند، در آن گنجانده بودند. شايسته 
بود پرونده معتادين و متهمين به قتلي را هم كه با ما هم زندانند، در آن 
بگنجانند تا قطورتر شود، چون معلوم است كه بزرگي جرم، به  اندازه 
حجم پرونده است. به همين دليل كساني كه همه قوانين و حدود 
را در هم شكسته يا ميليونها تومان از بيت المال به جيب زده اند، يا 
هيچ پرونده اي ندارند يا چون چند برگ بيشتر نيست، مجرم شناخته 
نشده اند. نمي فهمم. اي كاش كسي باشد كه به من بفهماند كه از 
اول عمرم تا چهارم خرداد كه از زندان آزاد شدم، پرونده ام بيش از 
چند برگ نيست و در مدت10 روز پس از آزاد شدن و يكسره از 
تهران بيرون رفتن، چطور شد كه يكمرتبه اين پرونده ورم كرد و 
آبستن شد و اين ادعانامه حالل زاده و اين محكمه از آن متولد شد؟ 
اين را مي گويند معجزه و توجه اوليا؛ چون هرچه فكر مي كنم، گناه 
من و مراجع ديني كه نايب امام زمان)عج( و خلفاي پيامبران هستند، 

چيست؟ خودم هم نمي فهمم...
با آن همه شتابزدگي كه آقايان بازجوها و ديگر مأمورين 
براي تكميل اين پرونده و بازجوئي داشتند، پي در پي مي آمدند 
و مي رفتند و وقت و بي وقت از من در هنگام بيماري و ناتواني 
سؤاالتي مي كردند و مي نوشتند و حتي گاهي مجال نمازخواندن 
هم نمي دادند، تا اينكه يكباره رفتند و ديگر برنگشتند و بازجوئي 
را متوقف كردند. چند روز بعد هم روي همين بازجوئي، مرا براي 
بازپرسي به دادستاني خواستند، با آنكه مقام بازپرسي قانوناً )ماده 
144( و به حسب موقعيت و مسئوليت بيشتري كه دارد، بايد دالئل 
را درست بررسي كند...آقاي دادستان هم همين بازجوئيهاي ناقص 
و بي سروته را كه نه مايه دارد و نه پايه و آن بازپرسي مختصر، 
ادعانامه صادر كرد! الاقل مراعات ظاهر مواد از 169تا174قانون 
دادرسي را مي كردند و آن را مورد توجه قرار مي دادند. همين 
موادي كه چندين بار زير و رو شده و به تصويب مجالس رسيده 
و ميليونها پول مصروف آن شده، موجب اميدواري به حسن نيت 
و دستگاههاي قضائي نظامي مي شد، ولي از آنجا كه پايه دادگاه 

ارتش بر محاكمات زمان جنگ گذارده شده، پرونده ها بايد با شتاب 
بررسي اجمالي شوند.

دستگاه حاكمه، اصول و موادي را ساخته كه سر تيز آنها 
به طرف مردم است. آقاي بازپرس هم به هيچ وجه به اعترافات 
متهمين درباره شكنجه ها و اقرار گرفتن ها، ترتيب اثر نداده و عنوان 
ادعانامه را، »اقدام برضد امنيت كشور« قرار داده است. اين عنوان در 
قوانين موضوع فعلي به طور جامع و مانع تعريف نشده و فقط در 
ذيل آن موارد و موادي ذكر شده است. آيا تعريف جامع براي اين 
عنوان ميسر نبوده يا قانون گذار بنا به مصلحت حكومتهاي فعلي، 
تعريف آن را صالح ندانسته تا مجريان و مأمورين حكومتها به هر 
شكلي كه صالح بدانند، آن را تعريف و تطبيق كنند؛ به اين جهت 
بيشتر مواد ذيل اين عنوان، راجع به تجاوزات مردم به حكومت 
مي باشد؛ ولي در باره عكس آن هيچ ماده و مصوبه اي نيست. 
چون قانون گذار خود مأمور حكومت بوده و جانب مردم را در 
نظر نگرفته، تعريف اين عنوان را هم مسكوت گذارده و به ناچار 
بايد تعريف اين عنوان مبهم را از لغت و مفاهيم عرفي استنباط 
كرد. اقدام يعني قدم جلوگذاردن و پيش افتادن. »امنيت كشور« 
چه مفهومي دارد و اختالل اين امنيت يعني چه؟ مسلماً آدمكشي 
و سرقت و راهزني و بي عفتي، منظور قانون گذار نبوده، چون 
اين جنايات مربوط به  امنيت عمومي و اصولي كشورند و امنيت 
عمومي كشور ناشي از قوانين و مقرراتي است كه از جانب خدا 
و به وسيله وحي اعالم شده اند يا قراردادهاي اجتماعي هستند كه 
در ميان ملت و دولت و طبقات مردم برقرار مي شوند، پس هر يك 
از افراد دولت و ملت كه در نقض اين قرارداد، پيشدستي كند، 
برضد امنيت كشور اقدام كرده و قضاوت اين امر، به هر صورت 
و طريقي كه باشد، با عامه مردم است، نه هيأت حاكمه و دسته اي 
خاص و اساس امينت عمومي كشور را همان قانون اساسي است 
كه پايه ديگر قوانين و حدود است، تأمين مي كند. اكنون بايد مردم 
قضاوت كنند و اگر مجالي به مردم براي اظهار نظر داده نشد، 
تاريخ قضاوت خواهد كرد كه تامين كننده امنيت عمومي مردمند 

يا هيأت حاكمه؟
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از پانزده سالگي شاگرد درس تفسير 
قرآن آي��ت اهلل طالقاني بودم. ايش��ان در 
مسجد هدايت در ش��بهاي جمع تفسير 
قرآن داشتند و همه مس��تمعين ايشان از 
دانش��جويان مبارز و روش��نفكر تشكيل 
مي شدند. اكثر دانش��جويان مريد ايشان، 
عضو انجمن اس��المي دانشجويان بودند كه در س��ال 1322 توسط عده اي از 
دانشجويان به سرپرس��تي آيت اهلل طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي 

تأسيس شده بود.
به راستي كه اجتماعي كوچك، ولي با روح، با هدف متعالي تشكيل شده 
بود. همه ما در اين اجتماع احساس امنيت مي كرديم. در طوفان حوادث سياسي 
آن روز و در ميان گرداب انحرافات چپ و راست، اين اجتماع كوچك، كشتي 
نجاتي بود كه ما را از خطرات ف��راوان و نابودي حفظ مي كرد. آيت اهلل طالقاني 
مثل پدري مهربان، همه ما را مورد عطوفت و نوازش قرار مي داد و فرزند خود به 
حساب مي آورد. ما از ايشان فقط تفسير قرآن و پاكي وتقوا و اخالص نياموختيم 
كه خود ايشان نيز حامل و نماد اين صفات ملكوتي بودند. ايشان به ما جسارت 
و ش��جاعت مبارزه را مي آموختند. هنگامي كه از پدرش��ان سخن مي گفتند كه 
چگون��ه در مقابل رضاخ��ان مقاومت مي كرد، به زن��دان مي رفت و چه محيط 
خفقان وحشتي بر روزگار آنها سيطره داشت، از خالل آنها، راه و رسم فداكاري 
و مقاومت و افتخار ش��هادت را به ما مي آموختند و به راستي كه معلمي بزرگ 
بودند. سخنانشان در قلب همه ما تأثيري عميق داشت. هيچ كس در خلوص و 

پاكي ايشان لحظه اي ترديد نمي كرد.
ايش��ان براي ما منبع جوش��اني از ايمان و ابر پرباري از رحمت و محبت 
بودند، به خصوص كه از ايشان وحش��ت نداشتيم؛ زيرا به محبت بي پايانشان 
ايمان داشتم و از ايش��ان خجالت نمي كشيديم. هر حرف و مشكلي را با ايشان 
مطرح مي كرديم و ايشان ستارالعيوب بودند. نقصها و كمبودهاي ما را مي ديدند 
و مي فهميدن��د، ولي به روي خود نمي آوردند. گاه��ي از مهندس بازرگان گله 
داش��تيم، چون به حرف ما جوانان گ��وش نمي كرد؛ لذا نزد آي��ت اهلل طالقاني 
مي رفتيم و ايشان با صبر و متانت و با كمال تفاهم مشكالت ما را با آقاي بازرگان 

در ميان مي گذاشتند و رضايت وي را جلب مي كردند. 
بايد بگويم ك��ه ما جوانان در آن روزها از چيزي نمي ترس��يديم، چون به 
پش��تيباني بزرگ و قوي تكيه داش��تيم و مي دانس��تيم تا وقتي آيت اهلل طالقاني 

هستند، مشكلي الينحل نمي ماند؛ پس نبايد از چيزي ترسيد.
روزگار گذشت و اين اجتماع كوچك، اين مدينه فاضله، بزرگ و بزرگتر 
شد. اكثر مؤسسين و رزمندگان و روشنفكران مبارز آينده، در آن اجتماع كوچك 
تربيت شدند، روزگار ملي شدن صنعت نفت و مبارزات ميهني ايران به رهبري 
دكتر مصدق فرارس��يد و ما نيز همراه اكثر دانشجويان به صحنه مبارزه كشيده 
شديم. خون بود، زندان بود، شكنجه بود و شهادت. در آن زمان ارشاد و هدايت 
آيت اهلل طالقاني و سخنان روحبخش ايشان براي ما ارزش و اهميت ويژه اي پيدا 
مي كرد، ديگر تئوري نبود، تاريخ نبود، ش��عار خشك و خالي نبود، بلكه مبارزه 
بود، فداكاري و ايثار بود، و ما به طور عملي در صحنه نبرد، ايمان و اعتقاد خود 
را به آزمايش مي گذاشتيم و آيت اهلل طالقاني مرشد روحاني ما بودند، به ما اميد 
مي دادند، به ما ايمان تلقين مي كردند، دس��ت نوازش بر سر ما مي كشيدند و بر 
دل ريشمان مرهم مي گذاشتند. جواني كه به زندان افتاده بود، زير تازيانه ها زجر 
ديده بود، شكنجه اعصابش را متالشي كرده بود، هنگامي كه به آيت اهلل طالقاني 
مي رسيد، او را همچون پدري غمخوار در آغوشش مي كشيدند و مي بوسيدند 
و همه دردش پايان مي يافت و همه عقده هاي دروني اش باز مي ش��د و دوباره 

آرامش مي يافت و خود را براي مبارزه اي سخت تر و خطرناكتر آماده مي كرد.
در قبرستان خاموش آن روزگار كه همه نفس كش ها را خفه كرده بودند و 
كسي جرأت دم زدن نداشت، آيت اهلل طالقاني همچون شيري غران، در آسمان 
خفق��ان زده ايران فرياد اعتراض بلند مي كرد، وجدانه��ا را مخاطب قرار مي داد 
و پيك��ر طاغوت را اباذروار زير ضربان حق مي كوف��ت و اجتماع حيرت زده و 

شكست خورده ايران را به تحرك مي آورد.
مبارزات زيرزميني نهضت مقاومت ملي در آن روزها، با انتش��ار روزنامه 
»راه مصدق«، ايجاد حوزه هاي سري در همه شهرها و شهرستانها و حتي در دل 
ارتش، تظاهرات وسيع در مقابل لشكر جرار طاغوت، تبليغات افشاگرانه ضد 
رژيم در س��طح جهاني، استفاده از مس��جد براي حوزه مخفي و استفاده از منبر 
براي مبارزه با طاغوت و باالخره آمادگي براي زندان و شكنجه و شهادت، اينها 
همه اسطوره هايي هستند كه در آن زمان، به قدرت ايمان و فداكاري تحقق يافتند 

و آيت اهلل طالقاني از ستارگان طراز اول آن به شمار مي رفتند.
زندان رفتن، شكنجه ديدن و به استقبال شهادت رفتن امري عادي و طبيعي 
شده بود. س��اواك آيت اهلل طالقاني را دس��تگير مي كند، شكنجه مي دهد و زير 
فشار، ايشان را قانع مي كند كه ديگر به منبر نرويد و آيت اهلل طالقاني مي پذيرند. 
از زندان خارج مي شوند و در همان روز آزادي، به مسجد مي روند؛ ولي به جاي 
اينكه باالي منبر بنشينند، در پاي منبر مي ايستند و فرياد كوبنده خود را طنين انداز 
مي كنند. س��اواك دوباره ايشان را مي گيرد و به ايشان اعتراض مي كند كه: »مگر 
ق��ول ندادي به منبر نروي؟« آيت اهلل طالقاني مي گوين��د: »آري، قول دادم و و فا 
كردم. منبر نرفتم، فق��ط از پايين منبر حرف زدم!« آيت اهلل ب��از هم روانه زندان 
مي شوند تا نتيجه اين جسارت را بچش��ند. بار ديگر ساواك در زندان از ايشان 
مي پرسد: »چرا هميش��ه آيات توده اي قرآن را تفسير مي كني؟ مگر قحطي آيه 
است؟« آيت اهلل طالقاني با تمسخر جواب مي دهند: » قرآن ما آيات شاهنشاهي 

ندارد، چه كنم؟«
مهندس بازرگان به آي��ت اهلل طالقاني توصيه مي كردند كه زياد تند نروند. 
به ي��اد دارم در خانه اي آقاي طالقاني به منبر رفتند و ب��ه صحراي كربال زدند و 
صاحبخانه دس��ت به دامان مهندس بازرگان ش��د كه آنجا نشسته بود كه: »االن 
پ��در ما را در مي آوردند، فكري بكنيد.« آقاي بازرگان در كاغذ كوچكي به آقاي 

طالقاني نوشتند: »به فكر صاحبخانه هم باشيد و اينقدر تند نرويد!«
آيت اهلل طالقاني براي ما سنگر مبارزه بودند و مطمئن بوديم كه هر مشكلي 
را براي ما حل خواهند كرد. هنگامي كه به زندان مي افتادند، كمبودشان به شدت 
احساس مي شد. خاري در قلب ما مي خليد، مي دانستيم كه چيزي كم داريم، در 
حالتي از بهت و حيرت به س��ر مي برديم و احساس مي كرديم كه ايشان، پرچم 
مبارزه ماست كه براي جنگ به سرزمينهاي دوردست رفته است. مطمئن بوديم 
هر جا كه هس��تند، آبروي ما را حفظ مي كنند. تبعيد كه مي ش��دند، در تبعيدگاه 
نماز جماعت به پا مي داش��تند. دائماَ مأموران زندانش��ان را تعويض مي كردند؛ 
چون طاغوتيان از تأثيرپذيري ديگران از ايشان وحشت داشتند. روزي نصيري 
جالد � رئيس س��اواك � براي بازديد به زندان م��ي رود. رئيس زندان به آيت اهلل 
طالقاني مي گويد كه براي احترام از جايشان بلند شوند. آيت اهلل طالقاني مشغول 
خواندن قرآن بودند ودر جواب مي گويند: »اين مرد ارباب توس��ت. چرا به من 

مي گويي بلند شو؟«
در يكي از محاكماتش��ان، رئيس بيدادگاه از ايشان مي خواهد كه آخرين 
دفاع خود را بگويند، مرحوم طالقاني مي گويند: »براي چه كسي بگويم؟ رئيس 
دادگاه نيس��ت و ش��ما هم قاضي نيستيد، آلت دس��ت آنهايي هستيد كه آن باال 
نشس��ته اند و وقتي صداي من از اينجا بيرون نمي رود و مردم نمي فهمند، پس 
براي چه صحبت كنم؟« و سپس چند آيه مربوط به حضرت موسي و فرعون را 

مي خوانند كه لرزه بر اندام طاغوت و طاغوتيان مي اندازد.
آري، آيت اهلل طالقاني اين گونه بودند؛ در مقابل ظالمان س��ازش ناپذير و 
مقاوم و جسور، و در مقابل مردم فروتن، مهربان و دلسوز بودند. خانه اميد همه 
نااميدان و سنگ صبور همه دردمندان بودند. با زباني چون شمشير مالك اشتر و 
با پاكي و صداقتي چون ابوذر توانستند بين بازاريان و دانشگاهيان و روشنفكران 
و توده مردم پيوند به وجود بياورند. هميشه و در همه حال به فكر وحدت بودند. 
در دوران اقامتم در خارج، گاهي با ايشان مكاتبه مي كردم و آيت اهلل طالقاني هم 
براي من نامه مي نوشتند كه حاكي از مهر پدري و احساس عميق به فرزندشان 

بود. 
پس از پيروزي انقالب همراه عده اي از لبنانيان به تهران آمديم و درمدرسه 
رفاه، به خدمت امام رسيديم كه آقاي طالقاني وارد شدند و فورا گفتند: »چمران 
را پيش من بياوريد.« من هم نزد ايشان رفتم. همان احساس پدرانه قديم از همه 
وجودش��ان مي باريد. مي خواستم دوري 22 ساله ام را جبران كنم و ايشان هم با 
نگاه نافذ و پر عطوفتشان مرا س��يراب كردند. هر بار كه از دوروئي ها و نيرنگها 
دلم به درد مي آمد، نزد ايش��ان مي رفتم تا در محضر مقدسشان، درد و غم خود 
را فراموش كنم و مانند دوران مسجد هدايت، از ايشان درس مقاومت و مبارزه 
بياموزم. وجودشان همه مثمر ثمر بود، در كردستان، در گنبد و در همه ماجراها.

 براي بيرون راندن و نابود كردن ضد انقالبي ها به كردس��تان رفته بودم كه 
در آن صبحگاه شوم دوشنبه، آن خبر كمرشكن و سهمگين را در دنيايي از بهت 
و ناباوري ش��نيدم: »آيت اهلل طالقاني در گذشت.« تمام وجودم به فرياد و شيون 
درآمد. احساس كردم تاريخ با همه لحظاتش به سوگ نشسته است. لحظاتي به 
خود اميد دادم كه شايد خبر دروغ باشد، ولي صد افسوس كه چنين نبود و پدر و 
مرشد ما رفته بود. فوراً به ربذه ابوذرمان، بهشت زهرا رفتم. در آن لحظات، امام، 
اين رهبر هميشه بيدار و آگاه، تمام غم و دردشان، تمام ناگفتني هايشان را با دو 
نام »ابوذر« و »مالك اشتر« بازگو كردند و ديديم كه چگونه قلب شكسته و نگاه 

غمگنانه شان را علي وار، بدرقه راه ابوذر و مالك اشترشان كردند.
شايد شاگرد با وفا و خوبش دكتر ش��ريعتي اين جمالت را براي او گفته 
اس��ت: »آنها رفتند و ما بي ش��رمان مانديم. ما كه در پليدي و منجالب زندگي 
روزمره جانوري مان غرقيم، بايد عزادار و سوگوار مرداني باشيم كه براي هميشه، 
شهادتشان و حضورشان را در تاريخ و در پيشگاه آزادي به ثبت رسانده اند.«  درد 
جانفرس��اي آن مرد عظيم و ابعاد فاجعه اش آنچنان وسيع بود كه هنوز باورمان 
نمي آي��د كه او از ميان ما رفته اس��ت و ما را در روزهايي كه بيش از هميش��ه به 
وجودش احتياج داشتيم، تنها گذاش��ته است. او را بايد در شهر عشق جستجو 
كرد، چون او پرنده عش��ق بود. براي رسيدن به اين شهر، بايد پرنده بود، بايد از 
حصارها، ديوارها، زنجيرها و قفسها گذشت، آنچنان كه او گذشت و آنچنان كه 

راهنمايي مان كرد.
*ماهنامه شاهد ياران، ش22

كشتي نجات
شهيد دكتر مصطفي چمران

*متهمراروزهازيرآفتابگرمودرزندانمجرد
نگهميدارندومدتيپسازتمامشدنبازجوئي
وبازپرسي،ازقرآنوکتابدعاومالقاتخبري
نيستوبرايشپروندهميسازندتاپساززجر
وزندانهايطوالني،روحدمکراسيوآزاديخود

رابهکشورهاوکمکدهندگاننشاندهند!

خاطرات خواندنی
بخشي از خاطرات خودنوشت آيت اهلل طالقاني در سال 1341

كدام جرأت ياغي؟
استاد علي معلم

طالي��گان س��وار از غبار برگش��تند 
ت��كاوران رها، بي س��وار برگش��تند

مس��افران زمان، زخم تشنه آوردند 
مج��اوران زمين، آب دش��نه آوردند 

سبوكشان به شراب صراحت افزودند 
جگر خوران، به كباب جراحت افزودند 

مبارزان، گل زخم ش��كفته را چيدند 
به دشنه، نرگس بيمار خفته را چيدند

هزار صاعقه، شب را به تازيانه زدند
به طيره، تا سحر ابر و تگرگ چانه زدند 

دم َسموم خزان موذيانه در باغ است 
به باغبان برسانيد موريانه در باغ است 

نش��ان زخم تب��ردار ديده ان��د اينجا
سپيده، خون س��پيدار ديده اند اينجا

س��ه دشتبان ز تكاپوي برزن آمده اند
به س��ايه س��ايه  مرد تبرزن آمده اند

هنوز در رگ گل، خون درد مي جوشد 
هنوز جنگل محزون، كبود مي پوشد 

هن��وز بوي نس��يم گسس��ته مي آيد 
هن��وز نال��ه س��رو شكس��ته مي آيد 

هنوز باده گل، جوش در س��بو دارد 
هنوز گرية خون، غنچه در گلو دارد 

خزان قهر  به عرض ضيافت آمده است 
به باغبان برس��انيد: آفت آمده است 

به دست فاجعه چيدند باغبان، گل باغ 
خداي را چه كسانند در تطاول باغ؟

خزان درد چه مي خواهد از بهار خدا؟
هج��وم رخنه گر مرگ از حصار خدا 

ربوده اند پلنگان به تك، س��ر رمه را 
ب��ه فتن��ه داغ نهادند ش��بان، همه را 

شبانه بي خبر از كوهسار بگذشته ست 
نماز صبح، نهان از گدار بگذشته ست 

در عمق جاده بر اسب اثيري اش ديدند 
س��بكروان صبور كويري اش ديدند 

در انبساط شب جاده، نرم مي رفته ست 
به رنگ مردم دلداده، گرم مي رفته ست 

به رأفت از سفر خويش كوتهي كردي 
به پاي ما نفسي را كه همرهي كردي

به رهرويت، اسيران جاده ها چه كسند؟
تو شهسوار زميني، پياده ها چه كسند؟

كنون به باغ تو ماييم، از س��فر مانده 
هم��ان به رنگ يتيم��ان از پدر مانده 

نش��اط و نغمه فروم��رد در اغاني ما 
ك��ه از تران��ه خموش��يد طالقاني ما 

غم تو را به كدامين دماغ برخوانيم؟
چگونه داغ تو در گوش باغ برخوانيم؟

به الله زار، كه از درد  و  داغ خواهد گفت ؟
كه از فراق تو با اهل باغ خواهد گفت ؟

مصيبت تو كه پيش امام خواهد برد؟
كدام جرأت ياغي، پيام خواهد برد؟

كه زخم دست قضا، شيشه امل بشكست 
به فتنه، بازوي اسالم را اجل بشكست 

كه مي برد خبر از شام هجر حيدر را ؟
كه كشت محنت صحراي درد، اَشتر را 

اميد ش��ادي اسالم و خصم كافر مرد 
ب��ه داغ محنت اس��الميان، اباذر مرد 

ب��رادرا! پ��درا! پي��ر اّمت��ا! ي��ارا!
خ��دا صبور كن��د در مصيبتت ما را 

همان چو قطره به دريات جايگاه دهد 
ت��و را توف��ق و ما را ت��وان راه دهد 

ياران به آفتاب بگوييد
صد پاره شو 

هزار ستاره شو 
تا ذره ذره 
ذره بسازيم

بر بامي از سكوي شهادت 
تنديسي از عروج 

آب از وضوي دست شهيدان بياوريد 
يا از چشم هر شهيد

يك قطره اشك شوق بگيريد
يك قطره اشتياق زيارت 

با آبشار پاك تواضع 
يا از خضوع محض 

قلبي و گردني بتراشيد 
فواره اي از نور بكاريد 
از آستين روشن تسليم 

دستي به رسم وام بگيريد
دست مسيح وار

اندازه از قيام بگيريد
بر قامتش كه جامه بدوزيد 

رختي ز جنس شال خدا بر تنش كنيد
آبي تر از سپيد 

اسرار پايداري او را 
زان يار سربلند بپرسيد 

از آيه آية ايمان 
و از سوره سورة صبر
از نام او نشانه بگيريد

باري به دست نازك اشراق 
از عشق پيكري بتراشيد 

از جنس يك تهاجم عريان 
در دستش استخوان 

با دست ديگرش 
زيتوني از سپيده بكاريد

خورشيدي از ستاره بياريد 
شايد بتوان 

مجسمه اي ساخت 
از جنس استقامت خالص 
اي لحظه ها چنين مگريزيد
تا عمري از هميشه بسازيد 

جان مرا بگير خدايا 
تا شايد اين تجسم شيرين 
تنديس استقامت خالص 

جاني مگر دوباره بگيرد
جاني مگر دوباره بگيريم

پيكري از عشق
قيصر امين پور
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چین، ژاپن و آمریکا صدراعظم های تولید فوالد دردنیا محسوب 
می شوند و ایران هم در این میان جایگاه 22 را داشته که طی 14 سال 
این  تولیدکننده  پانزدهمین  به  تولید  برابری  افزایش حدود سه  اخیربا 

کاالی معدنی دست یافته است.
به گزارش ایسنا، صنعت فوالد جهان در سال 2013تقریبا در تمام 
مناطق رشد یکنواختی را تجربه کرد. اما این رشد هنوز شکننده بوده 

ومی تواند متوقف شود.
تولیدکنندگان فوالد در جهان در سال 2013 به طورعمده توسعه 
قابل توجهی نداشتند. به طوری که تولید فوالد خام در جهان با رشدی 
2/4درصدی به حدود یک میلیارد و 582 میلیون تن رسید.درحالی که 
مانند گذشته این رقم دارای متغیرهای ملی و منطقه ای معدودی بود. 
اما این متغیرها معموال به دلیل بحران مالی سال 2008 درحد و اندازه 
چند سال پیش نبودند و می توان گفت که بخش اعظم صنعت فوالد 
در حال حاضر وارد مرحله پایدارتری شده اما به هر صورت رشد فوق 

العاده ای هم نداشته است.
هر گونه سخن و کالمی از فوالد باید با چین آغازشود که تقریبا 
یک دوم یا 49 درصد تولید فوالد خام جهانی را در سال گذشته در 
از جدول  مشابهی  سهم  آن  فوالدسازی  های  کارخانه  و  اختیارداشته 

فوالدسازان رده باالی متال بولتن را به خود اختصاص داده اند.
 779 به  افزایش  8/7درصد  با   2013 سال  در  چین  فوالد  تولید 
میلیون تن رسید. به نظر می رسد روند ادغام دراین بخش که مورد 
حمایت دولت هم قرار دارد، اخیرا کاهش پیدا کرده و فوالدسازان برتر 
تولید  نظر حجم  از  برتر جهان  اول چین در رده 10فوالدساز  و رده 
قرار دارند . این فوالدسازان عبارتند ازکارخانه آهن و فوالد هبی، بائو 
استیل، کارخانه آهن و فوالد ووهان، جیانگ سوشاگانگ،شوگانگ و 

کارخانه آهن و فوالد آفشان.
سهم چین از تولید فوالد جهانی بتدریج به یک دوم می رسد. این 
سهم در سال 2013 به 47 درصد رسید و در چهار ماه نخست امسال 
 2013 سال  در  چین  فوالد  داخلی  تقاضای  شد.اما  درصدبالغ   50 به 
باتولید آن همگام نشد و موجب شد حجم بیشتری فوالد از این کشور 
در جهان  فوالد  بزرگترین صادرکننده  از سال 2011به  و  صادر شود 
تبدیل شود. صادرات با 13 درصد افزایش به 57/8میلیون تن رسید و 
واردات آن هم افزایش داشت و با رشد 4 درصدی به 14/4 میلیون 
اما این کشور هنوز یک صادرکننده عمده فوالد محسوب  تن رسید. 
می شود .بزرگترین واردکننده فوالد چین، کره جنوبی است که سال 
گذشته بیش از 9/7میلیون تن واردات داشت و دیگر بازارهای عمده 
آن افریقابا 4/53 میلیون تن ، اتحادیه اروپا 3/55میلیون تن، خاورمیانه 

5/61 میلیون تن وامریکای مرکزی و جنوبی با 6/4میلیون تن بودند.
تولید فوالد خام چین هم امسال افزایش پیدا کرده اما این روند 
به کندی صورت می پذیرد. میزان تولید در چهار ماه نخست امسال 
با2/7درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 271/9 میلیون 

تن رسید.
این در حالی است که دولت چین همچنان نگران میزان ظرفیت 
مازاد ، فناوری منسوخ در چندین صنایع از جمله فوالد است و سعی 
بهبود  برای  کشور  فوالدسازی  ظرفیت  بیشتر  افزایش  مانع  کندتا  می 
حیات اقتصادی این صنعت شود.وزارت صنعت و فناوری اطالعات 
میلیون   19 و  فوالدسازی  ظرفیت  میلیون   28/7 که  کرده  اعالم  چین 
این  البته  شد؛  خواهد  تعطیل  امسال  چین  ریزی  چدن  ظرفیت  تن 
ظرفیت ها بدون شک بخش کوچکی از کل ظرفیت کشور است که به 

طورتخمینی به بیش از یک میلیارد تن می رسد
بعد از چین، کشورهای ژاپن با 110 میلیون تن وایاالت متحده 
با 87 میلیون تن در رده های بعدی تولید فوالد قرار دارند. رتبه های 
تعلق  آلمان  و  به هند، روسیه، کره جنوبی  ترتیب  به  تا هفتم  چهارم 

می گیرد. 
در این خصوص کشور در حال توسعه هند هم در 13سال گذشته 
رشد چشمگیری در تولید فوالد داشته و خود را در میان 5 تولید کننده 
برتردنیا جای داده است، به طوری که از 27 میلیون تن تولید سال 2000 
کشورهای  میان  در  است.  رسیده   2013 درسال  تن  81/2میلیون  به 
منطقه، ترکیه با 34/7 میلیون تن در رده هشتم جهانی قرار دارد. تولید 
این کشور در سال 2000 معادل 14/3میلیون تن بوده و در رتبه هفدهم 
جهانی قرار داشته است. همچنین ایران از 6/6میلیون تن تولید و رتبه 
22 در سال2000 به تولید 15/4 میلیون تن دست یافته و با 7 پله ارتقا 

به رده پانزدهم جهان رسیده است.
اگر اتحادیه اروپا را یک منطقه درنظر بگیریم،دومین تولید کننده 

بزرگ فوالد در جهان پس از چین محسوب می شود. تولید این منطقه 
با کاهش 2 درصدی در   ، پس از سقوط 5/1درصدی در سال 2012 
سال 2013 به 165/6میلیون تن رسید. اما در چهار ماهه اول امسال با 
6/2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل به 58/5میلیون 
با  را  تولیدش  آلمان  یعنی  منطقه  این  فوالدساز  بزرگترین  رسید.  تن 

4/3درصد افزایش به 15 میلیون تن رساند.
کل تولید اتحادیه اروپا در سال گذشته هنوز 22درصد زیر اوج 

210 میلیون تنی آن در قبل از شروع بحران در سال 2007بود.
کل صادرات اتحادیه اروپا به عنوان یک منطقه واحد با 7 درصد 
کاهش در سال گذشته به 35/6میلیون تن رسید؛ اگر چه واردات آن با 
6درصد افزایش به 26/8 میلیون تن رسید، اما همچنان یک صادرکننده 
صرف فوالد باقی ماند. تجارت درون منطقه ای فوالد آن حتی بیشتر 
از این ارقام است که در سال 2013 برابر با94 میلیون تن بود. این رقم 

تقریبا معادل تجارت درون آسیایی با جمعیت و تولید باالاست .
بسیاری از مصرف کنندگان نهایی فوالد در اتحادیه اروپا در سال 
آن  در  که  صنعتی  تولیدات  شاخص  در  منفی  تغییرات  شاهد   2013
فوالد بکار میرود مانند بخش های ساختمانی ، مهندسی مکانیک و لوله 
سازی بودند. اما انجمن آهن وفوالد اروپا پیش بینی کرد که امسال از 
نظر آماری تمام هشت بخش مصرف کننده فوالدبرای نخستین بار در 

طول چندین سال گذشته از وضع خوبی برخوردار می شوند.
پیش بینی می شود که مصرف واقعی فوالد امسال 2/1درصد و 
در سال 2015 حدود 2/4درصد افزایش داشته باشد. باید گفت:ژاپن 
دومین فوالدساز بزرگ است که تولید فوالد خام خود را با 3/1 درصد 
افزایش به 10/6میلیون تن رساند و این توسعه ظرفیت ادامه داشته و 

در ماه های امسال نسبت سال قبل 2 درصد افزایش پیدا کرد.
سال  در  که  دارد  صادرات  به  زیادی  اتکای  ژاپن  فوالد  صنعت 
2013 با 3 درصد رشد به 42/1میلیون تن رسید که آن را به دومین 
صادرکننده پساز چین تبدیل کرده است. صادرات آن بیشتر به شرق 
آسیا و حدود 22 درصد به بقیه کشورهای جهان بوده است. واردات 
کشور در سال گذشته که عمدتا از کره جنوبی است، به5/37 میلیون 
تن رسید.همسایه ژاپن یعنی کره جنوبی هم مرکز فعال داد وستد فوالد 
محسوب می شود که تولید فوالد خام آن با 4 درصد کاهش در سال 
گذشته به 66میلیون تن رسید. اما همچنان چهارمین صادرکننده بزرگ 
با 28/1میلیون تن صادرات وسومین واردکننده بزرگ با 18/5میلیون 
تن واردات در سال 2014 قلمداد می شود .از سوی دیگر،فوالدسازی 
در امریکا پس از رهایی از بحران سال 2009 به وضع پایداری رسیده 
است اگر چه در سال گذشته تولید فوالد آن با2 درصد کاهش به 87 
میلیون تن رسید. در چهار ماه نخست سال 2014 تولید فوالد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل تغییری نداشت و به 28/7میلیون تن رسید.
امریکا در سال 2013 بزرگترین وارد کننده فوالدبا 28/6 میلیون 
تن واردات بود که 4 درصد نسبت به سال قبل آن کاهش نشان می دهد 

واندکی بیشتر از 26/8 میلیون تن اتحادیه اروپاست.
دیگر کشورهای عضو نفتا یعنی کانادا و مکزیک همبه ترتیب 4/6 
اتحادیه  و 2/9میلیون تن واردات داشتند در حالی که میزان واردات 
جنوبی  کره  و  تن  3/8میلیون  برزیل   ، تن  میلیون   4/2 از  اروپابیش 

3/4میلیون تن بود.
سال گذشته صادرات فوالد امریکا بالغ بر 12/1میلیون تن بود که 
به طور عمده به بازارهای کانادا و مکزیک ارسال شد و در مجموع به 

این دو بازار 10/2میلیون تن صادرات داشت .
میزان  به  سال2001  در  ایران  فوالد  مصرف  سرانه  میان  این  در 
159/2 کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است که این رقم در سال 2007به 
تولید  که  حالی  در  است،  رسیده  نفر  هر  ازای  به  کیلوگرم   292/3
فوالد در ایران طی سال های 2001 تا 2008 از 6/9 میلیون تن تنها به 
10/1میلیون تن افزایش یافته است واین موضوع خود لزوم حرکت به 

سمت توسعه فوالد در ایران را نشان می دهد.
اگر چه در چند سال گذشته صنعت فوالد ایران درزمینه توسعه 
ایران  تولید  که  طوری  به  است  نداشته  مالحظه ای  قابل  توفیق  هیچ 
تنها  گذشته  سال  سه  طی  و  است  بوده   9/4 میزان  به  سال2005  در 
600 هزار تن به این ظرفیت افزوده شده است. یعنی تنها 0/44درصد 
تولید جهان رشد کرده است، اما بدون تردیدافزایش تولید فوالد جزو 
اولین گام های حرکت به سمت صنعتی شدن کشور است و با توجه 
به آنکه بر اساس سند چشم انداز تولید فوالد در سال 1400 باید به 
میزان 40 میلیون تن افزایش یابد، تجدید نظر در این زمینه را به وضوح 

می طلبد . 

وقت��ی از اخ��الق صحب��ت 
می شود، آموزه های دینی و گفتار 
و س��نت بزرگان در ذهن مجس��م 
می ش��ود. اما آیا جایگاه و نگرش 
اخالقی تنه��ا از زاویه آموزه های 

دینی است.
ص��د البت��ه در آم��وزه های 
دینی اس��الم، مباحث اخالقی در 
البته در  موضوع��ات مختل��ف و 
داد و ستد و تجارت فراوان است. 
احادیث و روای��ات به نکات ریز 
و ض��روری در معامالت اش��اره 
داش��ته که موضوع اخ��الق را در 
برجسته ترین حالت بیان می دارد.

رسول اکرم )ص( فرموده اند: 
فروش��نده و خریدار بای��د از پنج 
خصل��ت دوری گزینن��د و اال از 
خرید و فروش خ��ودداری کنند: 
1. رباخواری 2. س��وگند خوردن 
3. نهان داشتن عیب ها، 4. ستایش 
کاال هنگام فروش 5. نکوهش کاال 

هنگام خرید.
ی��ا در جای دیگ��ری از امام 
علی )ع( وقتی در بازار می گشت و 
موعظه می فرمودند: هان ای گروه 
بازرگان��ان در آغ��از از خدا خیر 
بخواهی��د و با س��هل گیری برکت 
بجوئی��د و به خری��داران نزدیک 
شوید و به حلم و بردباری آراسته 
باشید و از سوگند باز ایستید و از 
دروغ دوری گزینید و از ستمگری 
کناره بگیرید و ح��ق مظلومین را 
بپردازید و به ربا نزدیک نشوید و 
پیمانه و ت��رازو را کامل کنید و از 
اموال مردم کم نگذارید و در زمین 

فساد نکنید.
مشخص است که موضوعات 
ربا، س��وگند دروغ، پنهان داش��تن 
عی��ب اجناس و تعری��ف غلط از 
کاال، مواردی اس��ت که صحتی بر 
رعایت اصل معامله و اخالق آن را 

اثبات می کند.
به کرات می توان دید که این 
اصول از ط��رف همه امامان تاکید 
ش��ده اس��ت که نش��ان از اهمیت 
موض��وع دارد.چنانکه امام صادق 
� علیه الس��الم � فرموده اند: همانا 
کسی که با کمک قسم کاالی خود 
را بفروشد، مورد خشم خداست. 

اخالق مفهوم پیچیده ای است 
که در میان فرهنگ های مختلف، 
به تب��ادل نظرات و عقاید افراد در 
خص��وص نظام ه��ای اعتقادی و 
ارزشی اطالق می شود. ریشه های 
واژه »اخ��الق« به کلمه »اتیکوس« 
در یون��ان قدیم به معنی »قدرت و 
نفوذ رسوم و س��نن« برمی گردد. 
برخ��ی عقیده دارند ک��ه می توان 
هر دو واژه moralو ethicalرا 
به معنای »اخالق��ی« و مترادف با 

همدیگر در نظر گرفت.
سولومون، اخالق را نخستین 
و ض��روری ترین چیزی می  داند 
ک��ه همه در پی آن ب��وده و اولین 
درکی اس��ت که از ی��ک زندگی 

خوب دارند. خوب زیس��تن یا به 
عبارتی یک زندگی ارزش��مند در 
اصل هم��ان دیدگاهی اس��ت که 
در پی ق��رار گرفتن ه��ر عملی و 
هر هدفی در جای خودش اس��ت 
و بی��ان م��ی دارد که چ��ه عملی 
ارزش پرداخت��ن ب��ه آن را دارد و 
چه عمل��ی ارزش انج��ام دادنش 
را ن��دارد. چه چیزی به خواس��تن 
و داش��تنش می ارزد و چه چیزی 

ارزش خواستن و داشتن را ندارد. 
ویالسکوئز هم اخالق را به عنوان 
محکی ب��رای معیارهای ارزش��ی 
جامع��ه و اف��راد آن و پرس��ش از 
چگونگی اعمال ای��ن معیارها در 
زندگی و عقالئ��ی یا غیر عقالئی 

بودن آنها تعریف می کند.
اما تجارت مدرن تالش دارد 
ک��ه موضوع معامله و اخالق را به 
عنوان ی��ک روش برد، برد مطرح 
و منافع خریدار و فروش��نده را از 
آن دریاف��ت کند. با ای��ن نگاه در 
فرهنگ بازرگان��ی جدید، اخالق 
ب��ه عناوین مختل��ف اهمیت داده 

می شود.
فط��رت انس��ان تمای��ل ب��ه 
کسب حداکثر سود دارد،اما منافع 
اقتصادی معموالً در شرایط برد برد 
قرار ندارد. در فعالیت های تجاری 
بس��یاری از بنگاهه��ا با ش��رایطی 
مواج��ه می ش��وند ک��ه می توانند 
با ی��ک معامله، ض��رر خریدار و 
منفع��ت فروش��نده را رق��م زنند. 
سطح این برد- باخت مهم نیست؛ 
اما باخت خریدار س��قوط جایگاه 
و منزلت فروش��نده است. اخالق 
حرف��ه ای نقش مهم��ی در رفتار 

فروشنده دارد و عامل بازدارند در 
نگاه کوتاه مدت به سود و منفعت 

است.
از زاوی��ه دیگ��ر، فروش��نده 
ممکن اس��ت در ش��رایط ضرر یا 
باخ��ت در معامله ق��رار گیرد. در 
این شرایط رفتار فروشنده ممکن 
است که جلوی این باخت موقت 
را بگی��رد، اما خریدار اعتماد خود 

را به وی از دست می دهد.

مث��ال های��ی از این دس��ت 
معامالت یا این مدل بازارها بسیار 
است. همه ما به عنوان خریدار، از 
خرید ساختمان های پیش فروش 
به نوعی واهمه داری��م. این بازار 
با ق��رار دادن خریدار در ش��رایط 
ع��دم اطمینان، اعتم��اد خریداران 
را س��لب کرده اند. ف��روش یک 
واحد به بیش از یک خریدار، نبود 
تعهد به شرایط توافق شده، تقلب 
در نحوه س��اخت و ...، خریدار را 
در انجام معامالت ساختمان های 
پی��ش فروش��ی، با تردی��د مواجه 

می سازند.
اخالق ؛ ابزار تزئینی

بعض��ی وقتها موضوع اخالق 
ی��ک موض��وع تزئین��ی و لوکس 
محس��وب می ش��ود. ارزش��ها و 
اخالق برای همه مورد احترامند و 
عمل به آنها به عنوان یک ارزش و 

افتخار محسوب می شود.
در این ش��رایط اخالق خود 
می تواند عامل موثری در نمایش 
زیبای یک تجارت محسوب شود. 
البته مشخص است که بیان تزئینی 
اخ��الق در این موض��وع به مقوله 
فریب یا پز و فخر فروشی نیست 

که این م��وارد خود ض��د ارزش 
محسوب می شوند.

هم��ه ما در مقاب��ل رفتارهای 
اخالق��ی تجاری ق��رار گرفته ایم، 
تجاری که در موضوعات انس��ان 
دوس��تانه حض��ور پیدا م��ی کنند 
اعتماد بیشتری از جامعه را کسب 

می کنند.
تالش هایی که امروزه از سوی 
برخی از بنگاهها انجام می شود که 

در کنار فعالیت اقتصادی، فعالیت 
اخالقی یا ارزش��ی هم بوجود آید، 
به این دلیل است که وجود اخالق 
به عنوان یک ارزش مورد پذیرش، 
همانند یک طراحی مناسب، جلوه 
زیبایی از محیط کسب و کار ارائه 

می کند.
اخالق ؛ مزیت تبلیغی

تبلیغ��ات در مفهوم امروزین 
و بی��ن الملل��ی آن در مفهوم پیام 
رسانی به وجهی گسترده و خاص 
) آنچنانک��ه مقب��ول طبع مخاطب 
ی��ا مخاطبان قرار گی��رد یا آنان را 
ب��ا مبلغ همراه یا همنوا س��ازد( و 
دادن آگاهی خ��اص و اعمال نظر 
در جهت دهی ب��ه افکار عمومی 
با استفاده از وس��ایلی مانند زبان ، 
خط ، تصویر و نمایش است . این 
آگاهی بخش��ی و جه��ت دهی از 
سوی تبلیغات می تواند درست و 
دقیق و شفاف باش��د و با افزودن 
ب��ه اطالع��ات و معلوم��ات و با 
تنویر افکار و تلطیف عواطف، به 
اعتالی فکری و فرهنگی انسان ها 
کمک رساند و برعکس می تواند 
نادرس��ت ، مبه��م و آمیخته ای از 
حقیقت و مجازی یا حتی اساس��ًا 

دروغی��ن و غرض آلود باش��د و 
نقشی ویرانگر و زبونی بخش ایفا 

کند.
بدیهی است که نقش ویرانگر 
و دروغین در فعالیت های تبلیغاتی 
م��ورد قب��ول جامع��ه و مصرف 
کننده نیست و اخالق در تجارت 
ممانعت کننده و بازدارنده از زاویه 
منف��ی نقش تبلیغات برای مصرف 

کننده است.

اخالق ؛ مزیت  استراتژیک
تج��ارت در مفهوم تجاری با 
قواعد بس��یاری ش��کل می گیرد، 
این قواعد معم��والً در بین عرضه 
کنندگان مختلف آزمایش می شود 
و خریداران در بازارهای مختلف 
در مواجه��ه ب��ا این قواع��د قرار 
می گیرند. این ش��رایط سبب شده 
است که در کنار فروشندگان خبره، 
خریداران هوش��یار بوجود بیایند.

خریدار هوش��یار مقایسه کاملی از 
ش��رایط بازار دارد، تا حدودی بر 
ش��رایط، قوانین و قواعد حاکم بر 
خری��د آگاهی پیدا کرده و س��عی 
دارد تس��لط کاملت��ری ب��ر محیط 
بازار کسب کند. اما نقش اخالق، 
ایجاد حرکت س��ریع برای معامله 
و داد و ستد است.محیط کسب و 
کار در کنار اخالق، اعتماد خریدار 
را کس��ب کرده و خرید را ممکن 
می سازد. بسیاری از خصوصیات 
برای این معامل��ه که مهمترین آن 
را می توان »زمان« دانست. مفهوم 
اس��تراتژیک این تج��ارت را رقم 

می زند.
مولفه های اخالق 

دارای  تج��ارت  در  اخ��الق 

مولفه هایی به شرح زیر است:
سادگی:سادگی در هر شرایط 
حس نزدیک��ی را در ارتباط ایجاد 
می کند. مفهوم سادگی، شناخت و 
اطمینان در کنار یکدیگر، مصرف 
کننده را از استرس یا هیجان آزار 

دهنده رها می سازد. 
آفـریـنی:م�فه��وم  ــاد  اعتم
ارزش ها خود اعتماد آفرین است. 
چ��را که نقطه اش��تراک و پذیرش 
خواسته های افراد است. توجه به 
اصول اخالق��ی، ارزش آفرینی به 

اعتقادات مشترک است. 
پـذیـری:ب��رای  مســئولیت 
خریدار مهم اس��ت که یک داد و 
س��تد با مس��ئولیت پذیری هر دو 
طرف همراه باش��د و فروشنده که 
معموالً کس��ب منفع��ت می کند، 
خری��دار را در کن��ار ابه��ام ها یا 

مشکالت تنها نگذارد. 
رابط��ه  گویی:ی��ک  پاســخ 
برد-برد دو طرفه اس��ت. اما نکته 
اینجاس��ت که معامل��ه اتمام یک 
ارتباط میان مصرف کننده و تولید 
کنن��ده نیس��ت. این نکته ش��رط 
کلیدی اخالق در تجارت اس��ت.
ه��ر چند تولید کنندگان بس��یاری 
تالش می کنندکه ب��ا ایجاد مراکز 
ارتب��اط ب��ا مش��تری و پاس��خ به 
مطالبات خری��داران، این موضوع 
را س��امان دهند. اما هنوز بسیاری 
از تولیدات عمده در کش��ور مانند 
تولیدات گروههای خودروساز از 
س��هل انگاری سیستم پاسخگویی 

رنج می برد. 
انتظ��ار نیس��ت ک��ه  از  دور 
رفتار متقابل مصرف هم در چنین 
شرایطی حس عدم اطمینان است 
و اگ��ر اجب��ار قیمت در ش��رایط 
وج��ود تعرفه ب��رای خودروهای 
واردات��ی نبود، مص��رف کنندگان 
کمتری��ن اقبال را ب��ه خودروهای 

داخلی نشان می دادند.
ــی پذیری:مصرف  ــش بین پی
کنندگان تمایل دارند که متناسب با 
انتظاراتشان از یک کاال یا خدمت 
به��ره برند، لذا پی��ش بینی پذیری 
برای یک خرید به حس مطلوبیت 
خری��د مص��رف کنن��دگان کمک 
می کند. به هر صورت ،نکات بیان 
ش��ده در موضوع اخالق اینک در 
اس��تراتژی های تج��اری بنگاه ها 
و بازارهای جهانی پذیرفته ش��ده 
اس��ت. این اصول ک��ه در جهت 
منافع خریداران ط��رح ریزی می 
شود. در ایجاد بازارهای شفاف و 

مقابله با فساد موثر است.
در این می��ان فرهنگ اخالق 
تجاری می بایس��ت به عنوان یک 
اس��تراتژی ف��روش، بیش��تر مورد 
توجه محیط کس��ب و کار کشور 
ق��رار گیرد. مفهومی که س��الها در 
بازارهای سنتی در بین کسبه رواج 

داشته است.
مجید ارغنده پور 

جایگاه اخالق در تجارتگذری برتولید فوالد در ایران وجهان



عضو ش��ورای عالی بورس و 
اوراق به��ادار گف��ت: اوراق رهنی 
یا همان MBSها ابزاری در جهت 
بزرگ ش��دن ب��ازار اولی��ه رهن و 
همچنی��ن افزایش تس��هیالت دهی 

بانک ها در بخش مسکن است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بازار س��رمایه )س��نا(، حسین عبده 
تبریزی در رابطه ب��ا جایگاه اوراق 
رهن��ی در بازار س��رمایه افزود: در 
ترازنام��ه بان��ک مس��کن 60 هزار 
میلی��ارد توم��ان تس��هیالت رهنی 
ثبت شده که انتشار اوراق رهنی به 
بازگشت سریع تر این مبلغ به چرخه 
مالی بانک مسکن و تسهیالت دهی 

مجدد کمک می کند.
مش��اور وزیر راه و شهرسازی 
اف��زود: به طور معمول باید بانک تا 
جمع شدن تدریجی اقساط صبر کند 
تا بتواند دوباره تسهیالت بدهد اما 
بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق 
رهن��ی، راه دیگ��ری را پیش روی 
نظام بانکی کش��ور باز کرده است.
وی تصریح ک��رد: در اوراق رهنی 
این مطالبات بس��ته بندی می شود 
و در بازار سرمایه فروخته می شود 
و از این طری��ق، بانک قبل از پایان 
سررس��ید اقس��اط امکان پرداخت 
تس��هیالت ب��ه مش��تریان جدید و 

بیشتری را کسب می کند.
عضو ش��ورای عالی بورس با 
اش��اره به اینکه ب��ازار ثانویه رهن، 
بازار اولیه را بزرگ می کند، درباره 
مزایای این اوراق خاطرنش��ان کرد: 
به اعتقاد ما بازار اولیه رهن کوچک 
است اما با فروش این تسهیالت در 
بازار ثانویه، بانک ها آماده پرداخت 
تس��هیالت مجدد می ش��وند و در 
واقع بازار ثانویه به رشد بازار اولیه 

رهن، کمک شایانی می کند.
این اس��تاد دانشگاه با اشاره به 
اینکه س��از و کار انتشار این اوراق 
با آمری��کا و اروپا متفاوت اس��ت، 
گفت: بانک های کش��ورهای غربی 
به خص��وص آمریکا مع��ادل 120 
درصد قیمت خانه مسکونی را وام 
م��ی دادند که در واق��ع هزینه اثاثیه 
ه��م در دل ای��ن وام قرار داش��ت 
بنابراین آنچه که در بحران اقتصادی 
غرب با انتش��ار این اوراق در سال 
2008 رخ داد به دلیل س��قف باالی 

تسهیالت بود.
وی تصریح کرد: در ایران این 
مش��کل به دلیل اینکه پرداخت وام 
درصد کمی از کل پول مس��کن را 

پوشش می دهد، ایجاد نمی شود.
مدیرعام��ل  همچنی��ن 
سرمایه گذاری ملی با تأکید بر اینکه 
عملکرد ناموف��ق اقتصاد، مهمترین 
عامل ریزش شاخص بازار سرمایه 

طی ماه های گذش��ته اس��ت، گفت: 
دول��ت باید هر چه زودت��ر قوانین 
دست و پاگیر را حذف و از صنایع 

مهم پیشرو کشور حمایت کند.
علیرض��ا عس��گری مارانی در 
گفتگ��و با فارس، در م��ورد عوامل 
اصلی ریزش های ش��اخص بورس 
در بازار سرمایه طی ماه های گذشته 
اظهار داشت: مصادیق بورس اکنون 
ارتباط��ی به م��وارد گذش��ته ندارد 
و موض��وع بحث واقع��ی اقتصاد و 
مشکالت فعلی آن است.وی گفت: 
دولت و مجلس ه��م کمک واقعی 
و موث��ری به حل مش��کالت فعلی 
بازار س��رمایه که ریشه ای می شود، 
نکرده است.عسگری مارانی با بیان 
اینکه ب��رای از بین بردن رکود باید 
در سیس��تم اقتصادی روان س��ازی 
انجام ش��ود، گفت: مدت هاس��ت 
اقتصادی  بنگاه های  که شرکت ها و 
ب��ا مش��کالت عدی��ده ای از جمله 
مباح��ث مربوط به مالی��ات و ثبت 

صورت جلسات مواجه هستند.
وی گف��ت: ب��ا وج��ود اینکه 
در قان��ون بودج��ه، م��وارد مربوط 
ب��ه مالیات بر اس��اس تبص��ره 56 
ش��رکت های بدهکار در س��ال 92 
مصوب ش��ده، اما در س��ال جاری 
اجرا می شود و بسیاری از شرکت ها 

را با چالش مواجه کرده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه 

ب��ا تأکید بر اینکه قوانین دس��ت و 
پاگیر و سخت گیرانه دولتی باید هر 
چه زودتر حذف ش��وند، گفت: در 
شرایط رکودی وجود چنین قوانین 
سخت گیرانه ای منجر به تداوم رکود 

خواهد شد.
گف��ت:  ماران��ی  عس��گری 
آقای��ان ب��ه ج��ای اینکه ای��ن همه 
وقت با ابرقدرت ه��ا برای دریافت 

از  بای��د  بگذرانن��د،  مطالباتم��ان 
پتانسیل  صنایع داخلی استفاده کنند 
و به جای آن پنج وزیر صنعتی و نه 
پنج کشور بزرگ صنعتی را مجاب 
کرده و مشکالت صنایع مختلف را 
حل کنن��د، در آن صورت، اکنون با 
ارزش افزوده و س��ودآوری بیش از 
آن چیزی که در مذاکرات به دست 

آمده، عاید کشور می شد.
عس��گری مارانی ب��ا تأکید بر 
اینکه متأسفانه به فکر تولید نیستیم، 
گف��ت: اگر از ابت��دای دولت آقای 
روحانی پنج صنعت پیش��رو کشور 
حمای��ت می ش��د، اکن��ون بخ��ش 
عمده ای از مشکالت اقتصادی حل 
ش��ده بود.وی با اشاره به اشکاالت 
نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی 
گف��ت: اخی��راً س��هام س��نگ آهن 
مرک��زی واگ��ذار ش��د و از روزی 
که فروخته ش��ده، خری��دار امکان 
دریافت پاس��خ از مسئوالن ندارد و 
این نمون��ه بارز عملکرد ناموفق در 

همین دولت فعلی است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه 
تأکی��د کرد: با وج��ود اینکه برخی 
بخ��ش خصوصی  ب��ه  ش��رکت ها 
واگذار شده اس��ت و دولت حدود 
برخ��ی  در  را  درص��د س��هام   20
ش��رکت ها در اختی��ار دارد، باز هم 
مدیرعام��ل و مدی��ر در بخش های 

پایین دستی انتخاب می کند.
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آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران

نام شرکت نام شرکت  آخرین قیمت
) ریال (

آخرین قیمت
) ریال (

میزان
 تغییرات 

میزان
 تغییرات 

پتروشيميفارابي
دشتمرغاب

نوردوقطعاتفوالدي
مهندسينصيرماشين

سرمايهگذاريصنعتومعدن
بيسكويتگرجي

آهنگريتراكتورسازيايران
سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

سيمانخاش
فوالداميركبيركاشان

توليديمهرام
سيماناصفهان

موتوژن
صنايعكاشيوسراميكسينا

سيمانقائن
معادنمنگنزايران

گروهمديريتسرمايهگذارياميد
سرمايهگذاريمليايران

س.صندوقبازنشستگيكاركنانبانك
سيمانتهران
بانكتجارت

پتروشيميفناوران
سازهپويش

توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
صنايعكاغذسازيكاوه
گروهصنعتيپاكشو

سيمانايالم
پتروشيميشيراز
سيمانمازندران

صنايعسيماندشتستان
توسعهشهريتوسگستر

ايرانياساتايرورابر
سيمانبهبهان
سيمانشمال
بانكپارسيان
كاشيسعدي
ايرانخودرو

بانككارآفرين
صنايعپتروشيميخليجفارس

بيمهملت
سرمايهگذاريشاهد

بانكسينا
شركتارتباطاتسيارايران

سيمانخزر
سيمانكرمان
حفاريشمال
سيمانشاهرود

ماشينسازياراك
سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
خدماتانفورماتيك

صنايعپتروشيميكرمانشاه
بانكملت

فوالدخوزستان
مخابراتايران

سرمايهگذاريسپه
فوالدآلياژيايران

قنداصفهان
نفتبهران
چرخشگر

سرمايهگذاريتوسعهصنعتيايران
قندشيرينخراسان
پتروشيميشازند

ليزينگايران
كاشيالوند
نفتسپاهان
شكرشاهرود
شيشههمدان
بهنوشايران

سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
كالسيمين

كشتوصنعتپياذر
سرمايهگذاريبوعلي

سرمايهگذاريتوسعهملي
كاشيپارس

ايرانخودروديزل
لبنياتكالبر

لنتترمزايران
سرمايهگذاريآتيهدماوند

معدنيوصنعتيچادرملو
ح.فوالدمباركهاصفهان

سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
گروهصنعتيبارز

سرمايهگذاريمسكن
فروسيليسايران
دادهپردازيايران
معدنيامالحايران

معدنيوصنعتيگلگهر
بيمهپارسيان

توليديكاشيتكسرام
قندنقشجهان

ايركاپارتصنعت
زامياد

پارسسرام
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

سرمايهگذاريسايپا

ح.سرمايهگذاريپرديس
گلتاش

المپپارسشهاب
نوسازيوساختمانتهران
صنايعريختهگريايران

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
نوردآلومينيوم

كابلالبرز
سامانگستراصفهان
داروسازيفارابي

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
داروييلقمان

پارسدارو
گروهداروييسبحان

سرماآفرين
ايراندارو
بانكانصار
لبنياتپاك

رادياتورايران
سرمايهگذاريپرديس

قندنيشابور
سرمايهگذاريساختمانايران

داروسازيكوثر
سرمايهگذاريداروييتامين

گروهصنعتيبوتان
آبسال

سيمانكارون
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
توليدمواداوليهداروپخش

البرزدارو
داروييرازك

خوراكدامپارس
شيميداروئيداروپخش

قندلرستان
سيمانفارسوخوزستان

الكتريكخودروشرق
فرآوردههايتزريقيايران

فيبرايران
پارسالكتريك

گسترشنفتوگازپارسيان
صنايعجوشكابيزد

سايپا
پستبانكايران

نيروكلر
صنايعشيمياييسينا

كيميدارو
داروسازياسوه

الميران
فوالدمباركهاصفهان

محورسازانايرانخودرو
كارخانجاتداروپخش
بانكصادراتايران

سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
گروهمپنا)سهاميعام(

ح.نيرومحركه
نيرومحركه

سيمانهگمتان
توريستيورفاهيآبادگرانايران

صنعتيبهشهر
ايرانارقام

داروسازيجابرابنحيان
شهدايران

داروسازيامين
قطعاتاتومبيلايران
تامينماسهريختهگري

پاكسان
سيمانسپاهان

گروهمديريتسرمايهگذارياميد
س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
البراتوارداروسازيدكترعبيدي

صنايعشيمياييفارس
ذغالسنگنگينطبس

سيمانفارس
صندوقسرمايهگذاريصنوين-مختلط

سيمانداراب
سختآژند

حملونقلتوكا
صنايعشيمياييايران

مليصنايعمسايران
كنترلخوردگيتكينكو

جامدارو
بانكاقتصادنوين

كارخانجاتقندقزوين
داروپخش)هلدينگ
ليزينگرايانسايپا

مليسربورويايران
تهرانشيمي
سيمانغرب

داروسازيزهراوي
سپنتا

آلومينيومايران
سايپاديزل

سيماناروميه
داروسازيسينا

داروسازيابوريحان
توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

فنرسازيزر
توسعهمعادنوفلزات

سرمايهگذاريپارستوشه
پارسخزر

مسشهيدباهنر
سايپاشيشه

ح.پتروشيميآبادان
پارسخودرو

دودهصنعتيپارس
سرمايهگذارينيرو

فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
گروهصنايعبهشهرايران

بانكپاسارگاد
كشتوصنعتچينچين

تراكتورسازيايران
لعابيران

كاشيوسراميكحافظ
توسعهمعادنرويايران

نفتپارس
گروهصنعتيملي)هلدينگ

صنايعخاكچينيايران
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

افست
سرمايهگذاريملت

توليدمواداوليهواليافمصنوعي
پالسكوكار

كنتورسازيايران
ايرانترانسفو

سرمايهگذاريخوارزمي
شهد

فراوردههاينسوزايران
ماشينسازينيرومحركه

بيمهالبرز
گروهبهمن

پتروشيميآبادان
بينالملليتوسعهساختمان

ليزينگايرانيان
تكنوتار

فرآوريموادمعدنيايران
كربنايران
ح.لعابيران

حتوسعهمعدنيوصنعتيصبانور
باما

سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
لولهوماشينسازيايران

كارخانجاتتوليديشهيدقندي
نيروترانس
قندهكمتان

توليدمحورخودرو
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

پشمشيشهايران
سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

معادنبافق
كشاورزيودامپرويمگسال
تجارتالكترونيكپارسيان

عمرانوتوسعهفارس
حملونقلبينالملليخليجفارس

ليزينگخودروغدير
شيشهوگاز

درخشانتهران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

صنايعآذرآب
مهركامپارس

سرمايهگذاريصنعتنفت
موتورسازانتراكتورسازيايران

پارسمينو
كارتنايران

سرمايهگذارياعتبارايران
پارسسويچ

كمكفنرايندامين
ح.صنايعخاكچينيايران
فرآوردههاينسوزپارس

ريختهگريتراكتورسازيايران
بيمهدانا

پلياكريل
بيمهآسيا

قندمرودشت
رينگسازيمشهد

حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
كمباينسازيايران
ليزينگصنعتومعدن
توليديگرانيتبهسرام
صنايعالستيكيسهند

فرآوردههاينسوزآذر
فنرسازيخاور

ايرانتاير
پگاهآذربايجانغربي

ح.گروهصنايعبهشهرايران
سايپاآذين

سيمانفارسنو
آهنگريتراكتورسازيايران

ح.فنرسازيزر
ح.ايرانتاير

ح.خوراكدامپارس
ح.بانكپاسارگاد

1,610
2,656
3,750
7,171
2,300
2,522
2,411
721

4,035
1,270
5,070
1,976
1,576
16,850
3,918
3,530
3,500
2,298
11,795
5,210
11,700
3,000

12,996
613

3,190
1,246
11,329
4,135
1,430
9,310

15,050
2,194
1,031
1,471
4,000
1,324
1,889
1,615
5,281
2,936
2,160
3,602
9,954
1,040
1,760
1,647
5,761
3,020
1,586
6,248
5,705
2,070
4,619

27,600
8,109

3,473
1,758
1,893
5,789
4,969
1,445
2,039
2,190
2,541
2,133
5,380
4,881
2,043
3,262
1,924
8,730
4,550
1,909
1,264
1,183
1,146
4,617
2,507
2,633
2,104
2,000
2,072
8,210
5,600
2,594
4,560
1,320
913

2,532
5,360
2,173
571

3,340
2,971
505

-66
-33
-49

-297
-36
-104
-40
-14
-151
-48
-201
-55
-64
328

-134
-127
-91
-29

-491
-201
-110
-107
-245
-14
-62
-48
-407
-69
-22

-377
-134
-31
-30
-30
-40
-34
-54
-32
-109
-110
-101
-155
-214
-37
-68
-60

-240
-91
-66
-31

-182
-68
-192
193

-250
-143
-73
-71

-206
-206
-35
-59
-88
-98
-88
-199
-203
-85
-135
-78

-347
-112
-79
-52
-42
-47
-192
-104
-109
-87
-54
-86

-342
-205
-107
-190
-55
-14
-105
-223
-90
-49

-222
-258
-43

261
10,600
16,928
2,815
2,401
2,610
4,128
2,328
1,780
11,139
6,969
3,583
33,994
7,645
3,162
7,264
2,224
5,440
4,680
1,166
5,224
2,899
4,374
6,102
2,392
5,642
6,270
7,449
17,123
10,390
25,625
5,942
6,566
30,251
2,884
1,915
8,820
5,556
4,390
7,670
12,300
1,245
1,523
5,553
13,049
6,277
11,321
3,231
2,575
2,109

7,565
817

4,510
6,700
830

1,827
5,100
1,850
5,706
2,510
7,667
2,085

13,678
2,600
6,851
4,751
1,714
3,910
5,085
8,276
5,880
3,874
7,440
10,928
2,266
4,576
3,011
7,000
2,420
10,100
13,000
2,327
2,827

16,386
2,120
1,850

14,133
5,171

46,998
11,872
4,744

729
5,997
13,195
18,441
2,950

19
802
651
108
92
100
158
89
68

428
268
137
1307
294
121
279
85
209
110
44
200
83
168
233
92

217
241
226
658
399
985
228
252
341
90
16

317
120
168

5
177
-2
58
213
240
241
435
124
13
-8
287

0
173

7
-9

-44
93
12
37

-63
294
68

526
-1
55
68
25
27
46
315
70
69

286
68
16
27

-24
103
10

-193
154
75

-27
628
-2
-11
543

1
1726
456
-42
-7
34

384
709
-2

11,470
10,479
6,579
4,770
2,110
9,044
2,182
3,776
7,260

11,877
7,837
13,166
7,342
12,670
27,499
6,149
3,790
1,730
1,215
3,839
1,008

26,351
18,550
5,808

28,622
9,000

7,683
7,562
19,331
3,035
3,000

15,349
34,300
2,833
2,710
4,896
2,398
2,200

13,991
1,944
1,987
1,829
31,501
5,002
8,350
4,918
4,702
4,381
4,470
6,561
10,011
7,197
1,932
6,702
2,515
2,314
3,000
4,405
22,500
1,849
1,828
5,562
7,365
1,970
2,207

14,955
1,900
7,051
7,600
1,685
3,849
3,700
1,981
3,059
8,250
715

1,919
3,001
3,579
5,616
1,500
4,469
9,021
1,583
3,127
2,229
11,350
5,100
2,220
2,459
8,553
4,400
1,127
7,098
3,264
1,058

305
403
253

2
-7

347
-81
-113
271

-494
301

-548
-305
391
45
70

-93
-32
14
41
3

-203
-770
-242
-1192

32
-320
-146
-805
-126
-107
157

-811
-60
-14

-204
-22
-82
-190
-81
34
-4

-213
-208
-54
37

-151
-168

-3
-79
-76
-37
-15
-141
-44
-33
-4
-18

-451
-22

0
-229
-78
13

-91
-79
-53
-123

39
-31
22
6

-82
-9

-35
-15
-6

-125
-30

-234
-22

0
-361
-54
-130
-4
70

-135
-57
-91

-356
-56
-21
59

-135
-23

آخرین قیمتنام شرکت 
) ریال (

میزان
 تغییرات 

آمار معامالت آخرین روز معامالتی )سه شنبه 93/6/18(
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت
ارزش بازار

425/013/508 سهم 
1/165/045  میلیون ریال 

47886  معامله 
3/258/758  میلیارد ریال 

عنوان شاخص

شاخص كل

شاخص30شركت بزرگ

شاخص آزادشناور

شاخص بازاراول

شاخص بازاردوم

شاخص صنعت

مقدار

71930/1

3322

81079/1

52941/5

141811/2

60903/7

بیشترین

71959/4

3325/4

81156/4

52971/3

141825/1

60921/8

كمترین

71846/1

3317

81043/1

52874/5

141651/6

60818/3

تغییر

114/9

5/7

81/3

94/7

165/2

118/3

درصد

0/16

0/17

0/1

0/18

0/12

0/19

جدول شاخص هاي بورس
بازاردريكنگاه

در زمین��ه تفاهمنام��ه همکاری  بین س��ازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کش��ور و س��ازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و 
بازنگری استانداردهای آموزشی مهارتی در سطوح مختلف در 
حوزه بازار سرمایه در دس��تور کار کمیته راهبری ملی متشکل 

از نمایندگان دو س��ازمان قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )س��نا(، بر 
این اس��اس و پس از برگزاری جلسات متعدد و کارشناسی در 
کارگ��روه طراحی و برنامه ری��زی کمیته راهبری آموزش بازار 

سرمایه، چهار اس��تاندارد آموزش��ی طراحی و تصویب ش��د.
شناس��ایی اصول بازار سرمایه، استاندارد تحلیل گر بورس 
اوراق بهادار و اس��تاندارد تحلیل گری بنیادین ویژه دارندگان 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم و باالتر و  اس��تاندارد متصدی ثبت 
خرید و ف��روش اوراق بهادار ویژه دارن��دگان مدرک دیپلم و 
پایین تر چهار اس��تاندارد آموزشی ش��غل و شایستگی بوده که 
هم اکنون بر روی سایت سازمان فنی حرفه ای بارگزاری شده 

و قابل اجرا توس��ط آموزش��گاههای فنی حرفه ای اس��ت. 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک در بهمن گذش��ته در اجرای 
سند راهبردی مهارت وفناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کش��ور و س��ایر اس��ناد باال دس��تی منعقد ش��ده اس��ت.
ه��دف از ای��ن تفاهم نامه ارتق��ای توانمن��دی و افزایش 
مهارت نیروی انس��انی شاغل درحوزه بورس و بازار سرمایه و 
بهره مندی مس��تمر از ظرفیت های موجود است همچنین ارائه 
خدمات آموزش��ی براساس اس��تانداردهای آموزشی یکپارچه 
و منس��جم ملی و بین المللی وتاکید بیش��تر ب��ر آموزش های 
عملی به منظور افزایش س��طح دانش فنی و مهارتی ش��اغلین 
وکارجوی��ان از دیگ��ر اهداف ای��ن تفاهم نام��ه درحوزه بازار 

س��رمایه بوده اس��ت.
شناس��ایی اصول بازار سرمایه، شایس��تگی حوزه خدمات 
گروه ش��غلی امور مال��ی وبازرگانی اس��ت وش��امل کارهای 
شناس��ایی جایگاه بازار س��رمایه در اقتصاد، بررس��ی مقدمات 
روش های کمی در بازار س��رمایه، شناس��ایی بازارهای مالی، 
شناس��ایی ابزارهای مالی، شناس��ایی نهاده��ای مالی در ایران، 
م��روری ب��ر قوانی��ن و مقررات ب��ازار س��رمایه، از جمله این 

تفاهمنامه اس��ت.

تصویب استاندارد آموزشی 
مرتبط با بازار سرمایه

اقتصادی

افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها به کمک اوراق رهنی

در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران بیش از 129 
هزار تن انواع کاال عرضه  شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی ب��ورس کاال، در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی، چهار هزار تن مس کاتد 
شرکت ملی صنایع مس ایران به قیمت پایه 213 هزار 
و 784 ریال راهی تاالر معامالت ش��د. این ش��رکت 
همچنی��ن 3500 تن مس مفتول را به قیمت پایه 220 
ه��زار و 542 ریال عرضه ک��رد. از دیگر محصوالت 
عرضه ش��ده ش��رکت ملی صنایع مس ایران می توان 
به 33 هزار تن انواع مس کم عیار، 100 تن س��ولفور 
مولیبدن و 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.

عالوه بر این مقدار 270 تن مس مفتول ش��رکت 
صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه به قیمت پایه 

221 هزار و 92 ریال را تجربه کرد.
در گ��روه آلومینی��وم 2500 ت��ن انواع ش��مش 
آلیاژی، 50 تن ش��مش 50 پوندی ECو 40 تن بیلت 
6063-12 شرکت آلومینیوم ایران)ایرالکو( راهی تاالر 

محصوالت صنعتی و معدنی شد.
در ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، بیش 
از 30 هزار انواع قیر ش��رکت های نفت جی، ایزوگام 
تبری��ز، قیر ش��رق، ب��ام گس��تران، پاالی��ش و انرژی 

شمالغرب آرکا و بام گستر زرین شرق عرضه شد.

عرضه انواع مقاطع مسی و فوالدی 

«مفقو��» سند خو���� ��نت 
تويوتا تك كابين تيپ لندكر�� 
مد� 2003 �نگ بژ به شما�� 

پال� 17196� چابها� � به شما�� 
موتو� 0568352 � شما�� 

شاسي 936015046 به نا� 
بيك محمد بلو� شا�كي مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. «چابها�»

سند مالكيت �سيله نقليه پر�يد 
مد� 1388 به شما�� پال� �ير�� 
17�998�49 به شما�� موتو� 

2934647 � شما�� شاسي 
S1412288977542 متعلق 
به سعيد كياني نظرلو مفقو� � �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست.
(قبا�� � مهابا�)

سند كمپاني � شناسنامه كاميو� 
كمپرسي سيستم  �ميكو � تيپ 

M1929D مد� 1386 به �نگ 
سفيد ��غني به شما�� پال� 

483�54 � �ير�� 45 شما�� موتو� 
150J192640 شما�� شاسي 

NA2F3TTD68A000437 به 
نا� علي حميد� پو� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

سند � بر� كمپاني � بر� سبز 
پژ�206 مد� 1383 به شما�� 
پال� 84-641�91 � شما�� 

 � 10FSM84643725 �موتو
شما�� شاسي 83606896 به 

نا� مهد� �حيمي مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط �ست.

سند مالكيت �سيله نقليه نيمه 
يد� كمپرسي مد� 1385  
�نگ قرمز به شما�� شاسي 

 NA9Tco30084121738
به شما�� پال�  574�14 �ير�� 
46  مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست. 

«مفقو��»

كا�� هوشمند ��نندگي به شما�� 

1972714 به نا� قا�� ���بهي 

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

«چابها�»

�گهي مفقو�� بر� سبز 
 DLXI141 خو���سو��� پر�يد تيپ

به مد� 1386 به �نگ نقر� �� 
متاليك ��گانه سو� به شما�� �نتظامي 

357�12-�ير��54 به شما�� 
موتو� 2119156 � شما�� شاسي 
S1482286224922 متعلق به 

عبا� كريمي مفقو� � �� ��جه �عتبا� 
ساقط مي باشد. يز�

جو�� حمل �سلحه شكا�� 
��لو� ته پر ساچمه �ني مد� 

كوسه كاليبر 16 شما�� �سلحه 
4771 ساخت �يتاليا به شما�� 
پر��نه 987860 تا�يخ صد�� 

88/9/22 متعلق به صال� �لدين 
بهمني تركد�� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.
(قبا�� � مهابا�)

�صل شناسنامه مالكيت خو��� 
سو��� پژ� پا�� مد� 1390  

به شما�� �نتظامي 996�46 
�ير��  91 شما�� موتو� 

12490182174  شما�� شاسي 
 NAAN21CAXBK127810
به نا� فر� ���مر��� ����   مفقو� 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 
���بيل 

سند كا�خانه (ما��) � سند مالكيت 
 141DLXi (بر� سبز) سو��� پر�يد
نو� مد��� متاليك مد� 86 پال�59 � 
611�96 شما�� موتو� 2244893 

  S1482286237077 شما�� شاسي
به نا� �حمت �حماني فر فر�ند ���� 
محمد � � 5158  �� قال مفقو� �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. يابند� به 

كمپاني تحويل �هد.

سند كمپاني � بر� سبز سو��� 
سمند مد� 82 �نگ نقر� �� 

به شما�� �نتظامي 963�13� 
�ير��23 � شما�� موتو� 

32908211912 � شما�� 
شاسي 82234385 به نا� �حمد 

صنعتگر مفقو� � فاقد �عتبا� 
�ست.

شناسنامه (بر� سبز) خو��� 
سو��� ��نا TU5 مد� 1393 
به �نگ سفيد � ��غني به شما�� 
پال� 84�584�41 � شما�� 

 160B0067393 �موتو
� شما�� شاسي 

 NAAU01FEVET036468
به نا� ليد� حاتمي مفقو� گر�يد� � 

�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت (بر� سبز) 
سو��� پر�يد مد�89 �نگ 

سفيد به شما�� �نتظامي 
627�14 – �ير��43 � شما�� 

موتو� 3696212 � شما�� 
شاسي S1412289649869 به 
نا� معصومه خد�يا� مفقو� � فاقد 

�عتبا� �ست.

سند كمپاني سو��� پر�يد 131  
مد� 91  �نگ سفيد ��غني به 
نا� خانم شهال حيد�يا� فر�ند 

صيدمحمد � � 13983 هرسين 
شما�� موتو� 4632202 شما�� 
  S2412291444247 شاسي

شما�� �نتظامي �ير��  29 � 
364�21 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. 

بر� سبز � بنچا� � سند فر�� 
�توبو� 302 به نا� عليرضا 

�حيمي فر�ند عبا� به شما�� 
شناسنامه3 � به شما�� �نتظامي 
�ير��68 - 669�57 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
مي باشد.

بر� سبز به همر�� �سنا� سو��� 
پيكا� مد� 1376 به شما�� 

�نتظامي 597�62�ير��46 با 
شما�� موتو� 11127657091 
� شما�� شاسي 0076459136 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.

بر� سبز همر�� كا�� خو��� 
پژ� 405 مد� 1385 به شما�� 
�نتظامي 758�64 �ير��79 با 

شما�� موتو� 12484215774 
� شما�� شاسي 147785 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد.

سند كمپاني به همر�� بر� سبز 
كاميو� با�سا� �تش نشاني مد� 
84  به شما�� �نتظامي 636�19 
� �ير��  24  ����� شما�� موتو� 
ADW0674M � شما�� شاسي 
  NAD086A442A102925

مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. 

مفقو�� 
بر� سبز � كا�� سو��� پيكا� 
مد� 1360 سفيد شما�� پال� 
823�76  �ير�� � 73  شما�� 
موتو� 1116008610  به نا� 
يونس همتي مفقو� گر�يد� � �� 

��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

بر� سبز سو��� پيكا� سا�� 
كا� مد�  1363  بژ ��غني به 

شما�� موتو� 1416319165  � 
شاسي 16214906  پال�73 � 
344�55 مالك يعقو� ساال�� 
مفقو� گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. ال�ستا� 

فاكتو� فر�� كا�خانه(سند 
كمپاني) � كا�� موتو� سيكلت 
��شيا مد� 1388  به شما�� 

819 � 38474 � شما�� موتو�:  
89202670  � شما�� تنه: 
125B8803841 به نا� 

عباسعلي �حمتي كهن مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست.  ��بل � عباسعلي �حمتي كهن 

سند كمپاني � فاكتو� فر�� 
�سيله نقليه خو��� سو��� 
پژ� پا�� xu7 �نگ سفيد 

��غني مد� 1393  شما�� پال�  
14 � 919�61  شما�� موتو� 

124K0376420 شما�� شاسي 
NAAN01CA4EH110489 به 
نا� ميال� كر��ني فر�ند حجت مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت سو��� 
��تي Z300 مد� 2014  

�نگ سفيد به شما�� �نتظامي 
328�49� �ير��  88  � شما�� 
 � 4A92SHP3117 �موتو

شما�� شاسي 062357  به نا� 
�بو�لفضل سليمانيا� مفقو� � 

فاقد �عتبا� �ست.

شناسنامه مالكيت (بر� 
سبز) كاميو� كشند� مد� 

1392  به شما�� 855 �28 
�ير��  78  به شما�� موتو� 

3753087672494  � شما�� 
شاسي 612937  به نا� �بوبكر 

�سماعيل ��ئي مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. 

��بل �بوبكر �سماعيل ��ئي 

�گهي مفقو��

كا�� هوشمند ��نند� به شما�� 

1253165 متعلق به �حمد 

كهدنا��يي مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد.

«يز�»

مفقو�� 
بر� سبز �ير سند� سند كمپاني 
پژ� 504  مد� 1976  شما�� 

موتو� 2276499  شما�� پال�  
59813 �با��� به نا� عليرضا 
نو�� مفقو� گر�يد� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط مي باشد. 

سند كمپاني سو��� پر�يد مد� 
1384  به شما�� شهرباني   �ير�� 

15 � 457�55 � شما�� موتو� 
01371215  � شما�� شاسي 
S1412284716154 به نا� 
حميد صفر� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.(تبريز)

بهترين جا� نوشهر 
(منطقه تو�يستي) بر خيابا� 

�صلي �پا�تما� 140  متر 2 خو�به  
با موقعيت ����� � مغا�� �� �� 
�هانه با بر 8/5  � متر�� 140  
ملك � سرقفلي فو�� فر�شي 

 09214183432

سند كمپاني (بر� فر�� 
خو���) سپند پي كي �� به شما�� 
شهرباني 812�23 �ير��  19  
شما�� شاسي 044280 شما�� 
موتو� M13996264 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. 

مفقو��
شناسنامه � كا�� پال� � كا�� 

سوخت موتو�سيكلت كوير 125 
شما�� پال� 819�58295 شما�� 

موتو� 08443 شما�� شاسي 
8909786 به نا� يحيي بمپو�� 
مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد.
�يو�نشهر

بر� سبز پژ� 405 مد� 1389 
بشما�� پال� 414-45�73 � 

شما�� موتو� 12489179235 
� شما�� شاسي 

 NAAM11CA7BE338296
به نا� محبوبه �سد� مشيز� 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

�ست.

سند �صلي (كمپاني) خو��� سو��� 
پر�يد جي تي �يكس �� مد� 1383 �نگ 

مشكي � ��غني پال� 56�628 �68 
 S1412283305607 شما�� شاسي
شما�� موتو� 00912101 متعلق به 

�ينجانب ليال محمد���� بوسا�� نا� پد� 
قربا� كدملي 2659552134 مفقو� 
گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. 

�نزلي � مقد�

بر� سبز خو��� سو��� پژ�206 
مد�: 1389 �نگ: سفيد � 

��غني شما�� پال�:�ير��72 
– 412ه�31 شما�� موتو�:  

14189040160 شما�� شاسي 
 NAAPO3ED7AJ143903

به نا� مسعو� صا�قي ��مي مفقو� 
گر�يد� فاقد �عتبا� مي باشد. نكا

بر� سبز خو��� سو��� پژ� 
206 ��ياين به شما�� پال� 

53�439�33 شما�� موتو� 
15090025634 � شما�� 
شاسي 7Bj334682  به نا� 

محمدعلي تركا� مفقو� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. �صفها�

بر� سبز خو��� سو��� پا�� 
مد�1389 به شما�� پال� 434 
�77 �ير��69 به شما�� شاسي 

IK786109 � شما�� موتو� 
12489106661 متعلق به 

محمد يز��ني مفقو� گر�يد� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

سند كمپاني � بر� سبز ��نت 
نيسا� مد� 1355 �نگ مغز 
پسته �� به شما�� شهرباني 

771�68 � �ير�� 23 � شما�� 
موتو� 595149 � شما�� شاسي 

A16206 به نا� محمدتقي 
حسين ���� ���قاني مفقو� � فاقد 

�عتبا� �ست. 

خو��� پژ� پا�� �نگ سفيد 
به نا� شعا� شاهين پو� به 
شما�� �نتظامي55 �787 
�ير�� 24 � شما�� شاسي 

 � NAAN01CA9EK843740
 124K0339279 �شما�� موتو

به سرقت �فته �ست.

دفاتر رسمي پذيرش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها
(با يك تما� تلفني به گستر�� ترين شبكه تو�يع مطبوعا� كشو� بپيونديد)

تهــــران

دفتر مركزي (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

33742064بهشت زهرا77894878نارمك
77411648تهران نو88720001يوسف آباد

55637469بازار22605891قلهك

33707111آهنگ22866691سيدخندان66502707شهر آرا
88309348هفت تير33112411الله زار55902199شهر ري
88147559شريعتي66467275ابوريحان22712189شميران

66641452يافت آباد66935043آزادي66707610ولي عصر

آذربايجان شرقي
5552590-0411تبريز

آذربايجان غربي
2224743-0441اروميه

اردبيــــل
2243346-0451اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
3536630-0771بوشهر

چهار محال و بختياري
2222727-0381شهركرد

خراسان جنوبي
2222700-0561بيرجند

خراسان رضوي
8419595-0511مشهد

خراسان شمالي
2226006-0584بجنورد

خوزستــان
3388047-0611اهواز

زنجــــان
33329158-024زنجان

سمنــــان
3332440-0231سمنان

سيستان و بلوچستان
3220243-0541زاهدان

فـــــارس
2334494-0711شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
7703534-025قم

كردستـــان
3236487-0871سنندج

كرمــــان
2222441-0341كرمان

كرمانشــاه
8359172-0831كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
2223939-0741ياسوج

گلستــــان
2222123-0171گرگان

گيـــــالن
3224511-0131رشت

لرستــــان
2202200-0661خرم آباد

مازنـــدران
2222206-0151ساري

مركــــزي
2226966-086اراك

هــرمـزگان
2227800-0761بندرعباس

همـــدان
8271815-0811همدان

يـــــزد
7256027-0351يزد

پذير� �گهي بر�� ���نامه �طالعا� � مجال� �طالعا� هفتگي� �نيا� ���� � جو�نا�

agahi.ettelaat@yahoo.com�يميل پذير� �گهي ها:
sazeman@ostan.org

�عتما� مر���
 پشتو�نه89 سا� �نتشا� بي �قفه ���نامه �طالعا�

ثبت شركت 
تغيير��� عالئم تجا��� جو�� تأسيس� كا�� با��گاني 

66914497- 66904568
09124494202

به تعد��� كا�� سوخت  
گا��ئيل  جهت �جا�� 
ماهيانه نيا�منديم.

09019251233

پرساله
زعفرانيه 

 الهيه - فرمانيه 
مشاركت در ساخت 

معاوضه ويال - كلنگي 
آپارتمان 

تجاري . اداري 
مسكوني  مبله و غير مبله 

22051919

ايزوگـام
 شميرانات
تما� نقا� حتي لكه گير�
22899483- 22899484

88469470- 09128341134

قطعه �ميني به مساحت 8706 
مترمربع ����� سند قطعي �� 

بهشت گيال� تالش نز�يك ساحل 
�يبا� گيسو� �� چها� طر� مشر� 

به جنگل� ���خانه � ��يا با منظر� �� 
جذ�� به صو�� تفكيكي � يا يكجا با 
قيمت �ستثنايي به فر�� مي �سد.

09112848656

�ستثنايي � كر� � حصا��
8500 متر كا�خانه فعا� با جو�� 
سند 6 ��نگ 2400  متر سوله 
����� بر� 400  �مپر صنعتي 
با گا� �� شهر�� چا� � 10  خط 

تلفن � ... 
026 � 3442108
09124666731

جيحون بار
كليه نقا� با مجو�

66874040-66833300
بد�� تعطيل 66874040

بر� سبز � كا�� ماشين خو���� سو��� پر�يد 
به شما�� �نتظامي 27�ير�� 169�56  � شاسي 
S1412288927190  � موتو� 2789735  

مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

كا�� هوشمند ��نند� به نا� عثما� �قبالي � به شما�� 
كا�� 2085435  � كا�� هوشمند ماشين خا�� شما�� 

كا�� 2338194  � شما�� كا�� ملي 9 � 065450 � 
376  مفقو� �� ��جه �عتبا ساقط مي باشد.  سقز � محمد� 

سند كمپاني � سند مالكيت خو���� سو��� سمند 
به شما�� �نتظامي 27 �ير��  558�28  � شاسي: 

NAACJLJCOBFZ91202 شما�� موتو� 
14790008386مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كليه �سنا�� بر� سبز � كا�� سپند سفيد پال�  
 � S023634 �63 � 763  � 57  با شما�� موتو

شما�� شاسي psy68e0030327 متعلق به منصو� 
�حتشامي مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز ��نت مز�� تيپ B2000 مد� 
91 � موتو�    FE-A10964  � شاسي 

NAGP2PC11CA099193 پال� 65�ير�� � 434 
�51  مفقو� گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

�گهي مفقو�� بر� سبز خو��� پر�يد مد� 1388 
به شما�� �نتظامي 73�742 ه�31 به نا� �بابه جليلي 

مفقو� شد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.
�بركو�

بر� سبز �  سند كمپاني سو��� تيبا به شما�� پال�: 
57-272�14 � شما�� موتو�: 8015157 � 
شما�� شاسي: S5810090015269 مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. (سا��)

بر� سبز � سند كمپاني پژ�206 به شما�� 
�نتظامي �ير��66-384�16 � موتو� 

10FX5X2453499 � �13803883 به نا� 
عيسي �ها� ���� مفقو� �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

�فترچه تمبر مالياتي به نا� فاطمه 
غالمي به شما�� پر��نه �كالت 

22247 مفقو� گر�يد� �ست � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست.

كا�� ��نشجويي به شما�� 92213306001 
�ينجانب فاطمه �شيد� جيد فر�ند �شيد صا��� 
�� موسسه �مو�� عالي ����لفنو� قز�ين مفقو� 

گر�يد� � �� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرشيا سفيد مد� 91 
پال�346�57 �ير��77 موتو� 149667 شاسي 
888416 به نا� همايو� ��حيا� مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

گم شد�  سند موتو�سيكلت تيز تك كا� پال� 
9561شير�� 75 � � � 200873321 � تنه 

8704032 به نا� �حمد سعيد� ���� فر�ند جعفر 
مفقو� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. ����� 

بر� سبز خو���� سو��� پژ� 405  به شما�� �نتظامي 63 
  NAAM01CAVAK882591 ير��  288�14  � شاسي�

� موتو� 12488233863 مفقو� گر�يد� � �� ��جه 
�عتبا� ساقط مي باشد. 

سند كمپاني پژ� 206 مد� 1384 به شما�� 
شهرباني �ير�� 72�511ه�34 � شما�� موتو� 

10FSS15168180 مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 
�ست. (سا��)

شناسنامه مالكيت سمند
 به شما�� �نتظامي

 482�11  �ير��  56  مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط �ست. 

شناسنامه مالكيت نيسا� 
به شما�� �نتظامي 755�28 
�ير��46 مفقو� � �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست.

بر� سبز � سند مالكيت 
خو��� پر��� مد� 

2008 به �نگ سفيد به 
شما�� �نتظامي 13-

431ه�19 � شما�� شاسي 
 JTEAL29J580004720

� شما�� موتو� 
2TR0537912 به نا� 

حسن نيكبخت مفقو� � فاقد 
�عتبا� مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني موتو� سيكلت پاكسيما مد� 
1387  به شما�� تنه  NEA125C8729434 � شما�� 
موتو� 803069  � شما�� پال�  688 �ير��  31263  به 

نا� �يما� كشتكا� مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد. 

سند � بر� سبز ��نتيا مد� 84 پال� 
124�27�ير��64 موتو� 00514998 

شاسي S1512284135245 مفقو� 
شد� � �عتبا� ند���. 

كا�� ��نشجويي به نا� سعيد� خد�مر��� فر�ند 
�سماعيل به شما�� 8721118028 �شته 

كا�شناسي مديريت ��لتي ��نشگا� كا� شهرستا� 
�لبر� مفقو� � �عتبا� ند���. 

سند كمپاني خو��� سو��� پر�يد مد� 1387 به 
شما�� شاسي S1412287856933 � شما�� موتو� 
2644119 � شما�� پال�83 �ير��849�21 به نا� 

فرها� �كبر� مفقو� � فاقد �عتبا� مي باشد.

�گهي فقد�� مد�� تحصيلي نوبت ��� 
مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب ��� 

بيد��� فر�ند حيد� به شما�� شناسنامه 
1450006221صا��� �� ���بيل �� 
مقطع كا���ني �شته كامپيوتر صا��� �� 
��حد ��نشگاهي ���بيل مفقو� گر�يد� 
�ست � فاقد �عتبا� مي باشد. �� يابند� 

تقاضا مي شو� �صل مد�� �� به ��نشگا� 
���� �سالمي ��حد ���بيل به نشاني ���بيل 
خيابا� ��لي كوچه �� پال� 5 ��سا� نمايد. 

�ينجانب ليال شريفي مالك خو��� سو��� 
پژ� 206 به شما�� شهرباني �ير�� 

88�782�34 � شما�� شاسي 0511602 
� شما�� موتو� 14188010974 به علت 

فقد�� �سنا� فر�� تقاضا� ��نوشت 
�لمثني �سنا� مذكو� �� نمو�� �ست. لذ� 
چنانچه هر كس ��عايي �� مو�� خو���� 
مذكو� ���� ظر� مد� �� ��� به �فتر 
حقوقي شركت �ير�� خو��� ��قع �� 

كيلومتر 14 جا�� مخصو� تهر�� كر� 
شهر� پيكا� شهر ساختما� سمند طبقه 1 
مر�جعه نمايد. بديهي �ست پس �� �نقضا� 
مهلت مزبو� طبق ضو�بط مقر� �قد�� خو�هد 

شد. (تبريز)

فر�� �مين �ستثنايي 
4 هكتا� �مين �� ��يا� جنب جنگل 

سي سنگا� با بهترين �يو جهت شهر�  سا�� 
09140281914
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ایمیل  خط ارتباطي :

بقيه از صفحه 13
گاليه از نانوايي ها 

اغلب نانوايي ها با ريختن كنجد بر روي نان، قيمت آن را به ميزان قابل 
توجهي افزايش مي دهند، آيا اين اقدام درست و قانوني است؟

قدوسي 
با گراني ها مبارزه شود 

چرا با گراني ها مبارزه نمي شود؟ خريد ميوه و مايحتاج ضروري براي 
بسياري از خانواده ها مشكل شده است و در چنين شرايطي متاسفانه هيچ 
نظارتي بر قيمت ها صورت نمي گيرد و دولت گويا فقط شعار كنترل و مهار 
قيمت ها را مي دهد. خواهشمندم به صورت برنامه اي ضربتي راهكارهاي 

حل مشكل بررسي و اجرا شود.
خانم خانه دار 

تلفن هاي بيشتر ادارات مشغول است 
خطوط تلفن بيشتر ادارات و بيمارستان ها دائماً مشغول است و بايد 

ساعت ها وقت صرف برقراري ارتباط با يك اداره كرد. 
رفت و آمد هم در اين شلوغي خيابان ها به خصوص براي سالمندان و 
بيماران دشوار است. آيا بهتر نيست تعداد تلفن ها و اپراتورها افزايش يابد؟
از مراجعان به بيمارستان
شركت هاي ليزينگ خودرو وديعه متقاضيان را نگه مي دارند 
بعضي از شللركت هاي ليزينگ خودرو اعللام مي كنند خودروهاي 
متقاضيان را 35 روزه تحويل مي دهند، اما ماه ها پول  آنان را نگه مي دارند. 

در اين مورد به چه ارگاني مي توان شكايت كرد؟
از متقاضيان خريد خودرو 

حق فني همچنان دريافت مي شود 
با اينكه ديوان عدالت اداري به منع دريافت حق فني رأي داده است، 
اما داروخانه ها همچنان مبلغي تحت اين عنوان از خريداران دارو دريافت 

مي كنند. اجراي قوانين بايد همراه با نظارت باشد. 
خريدار دارو 

لزوم ايجاد خط جديد اتوبوسراني
با راه اندازي خط اتوبوسللراني در مسللير شهران ميدان وليعصر)عج( از 

خيابان نيايش مي توان تا حدي از بار ترافيك در منطقه نيايش كاست. 
از ساكنان شهران 

عرضه نان در حد مصرف 
به نظر مي رسللد براي رفع مشللكل صف هاي طوالني خريد نان در 
ساعت هاي پيك مصرف )اول صبح، ظهر و عصرها( بايد براي عرضه نان 
به افراد محدوديت قايل شللد و در حد مصرف، نان به خريداران فروخته 
شود زيرا برخي از جمله سرايدارها به خصوص صبح ها به تعداد زياد نان 
مي خرند و افراد ديگر را مدت ها معطل مي كنند.حال آنكه اوضاع جسمي 

بيماران و سالمندان در صف نانوايي ها را بايد در نظر داشت. 
از ساكنان بلوار ميرداماد 

انتقاد به عملكرد »كي روش« 
چرا آقاي »كي روش« سرمربي تيم ملي فوتبال، نفراتي را به جام جهاني 
فرسللتاد كه حضور طوالني در ليگ ها نداشتند و از تجربه كافي برخوردار 
نبودند. به نظر مي رسد يكي از داليل ضعف تيم ملي فوتبال، نداشتن ستاره 

بوده است، اميدواريم اين رويكرد تغيير كند. 
يك عالقمند به فوتبال 

افزايش بي رويه بهاي گاز 
اخيراً بهاي گاز مصرفي منزل ما چند برابر اضافه شده است و اداره گاز 
منطقه 5 واقع در نوبنياد هم درباره دليل آن درست اطاع رساني نمي كند. 
نوروزي

راهنمايي و رانندگي پيام هاي آموزشي بفرستد 
راهنمايللي و رانندگللي مي تواند بللراي ارتقاي فرهنللگ رانندگي، 
پيام هاي آموزشي در رابطه با نحوه صحيح رانندگي كردن را به تلفن هاي 
همللراه مالللكان خودرو ارسللال كند تا به مرور زمللان در ذهن رانندگان، 

نهادينه شود. 
قائمشهرـ  يك شهروند

اروميلله- خبرنللگار اطاعات: 
پدافنللد غيرعامللل به معنللاي بي اثر 
كردن اثر تهديدات، كاهش آسيب ها 
و مديريللت و مقابله با هرگونه تهديد 

احتمالي غيرطبيعي است.
سللردار غامرضا جالي رئيس 
سللازمان پدافند غيرعامل كشللور كه 
به منظور شركت درهمايش تخصصي 
پدافند غيرعامل به اروميه سللفر كرده 
اسللت، در جمع خبرنللگاران افزود: 
اولين گام در پدافند غيرعامل، شناخت 
دقيق تهديد و ارزيابي پيامدها و ميزان 
خسللارات آن اسللت كه پس از انجام 
دقيق اين مرحله، رويكردها و اقدامات 
دفاعي متناسللب با تهديد، اتخاذ و به 

كار گرفته مي شود.
وي به موضوع جنگ سللايبري 
نيز اشللاره كرد و گفت: امروز برخي 
كشورها با تشللكيل ارتش سايبري، 
منافللع و مصالللح خللود را بللدون 
توسللل به جنگ افزارهاي نظامي در 
كشللورهاي هدف دنبال مي كنند كه 
خوشبختانه جمهوري اسامي ايران 
در بحث پدافند سللايبري به سطحي 
از توانمندي رسيده است كه مي تواند 
توطئه هاي دشللمنان را در اين جبهه 

نيز خنثي نمايد.
سردار جالي اضافه كرد: امروز 
جمهوري اسللامي ايللران در زمينه 
پدافند سللايبري جزو 10 كشور برتر 

دنياسللت و در اين خصللوص، داراي 
مكتب، اسللتراتژي و دكترين منحصر 

به فرد است.
وي از تهديللدات بيولوژيك به 
عنوان يكي ديگللر از تهديدات نوين 
دشللمن ياد كرد و افللزود: اقدامات و 
حمات و بيولوژيك با هدف تخريب 
و آسيب رساني به حوزه هاي مختلف 
ماننللد از بين بردن امنيت غذايي مردم 
و در برخللي مواقع حتللي براي ترور 
شللخصيت هاي سياسي به كار گرفته 
شللده اسللت؛ و از اينرو هوشللياري 
و اشللرافيت و تقويللت و تجهيللز 
پدافند زيسللتي كشور بخصوص در 
اسللتان هاي مرزي براي مقابله با اين 

نوع تهديدات، ضروري است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشللور باتأكيللد برلزوم اسللتحكام و 
پايللداري زيرسللاخت ها بخصوص 
در حللوزه تأميللن، توليللد و توزيللع 
انللرژي در برابر تهديللدات احتمالي 
دشللمن، خاطرنشللان كللرد: افزايش 
قللدرت صيانللت از زيرسللاخت ها 
بويژه زيرساخت هاي حياتي كشور، 
بومي سازي كاالها و تجهيزات صنايع 
يكي از راهكارهاي مؤثر براي مقابله با 
تهديدات اقتصادي و سايبري دشمن 
اسللت كلله در اين زمينلله اقدامات و 

پيشرفت هاي خوبي شده است.
سللردار جالي با اشاره به اين كه 

پدافنللد غيرعامل بايد به صورت يك 
فرهنللگ عمومي در جامعلله نهادينه 
سللازي شللود و توسللعه پيللدا كند، 
افزود: رسللانه ها در توسعه و ارتقاي 
فرهنگ توجلله به پدافنللد غيرعامل 
نقش بسزايي  دارند و از خبرنگاران و 
رسانه ها بعنوان نمايندگان مردم انتظار 
داريم كه مسللائل و مولفه هاي پدافند 

غيرعامل را از مسئوالن به عنوان يك 
مطالبلله عمومي، درخواسللت كنند و 
در اين زمينه با روحيه پرسشللگري و 

جستجوگري وارد شوند.
سردار جالي در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه دستگاه هاي دولتي به چه 
ميزان مجاب به رعايت اصول پدافند 
غيرعامل شللده اند، گفت: سللازمان 
پدافند غيرعامللل، الزامات خود را به 
دسللتگاه هاي دولتللي و اجرايي اباغ 
كرده است و بررعايت آنها نيز نظارت 
دقيق و مستمر دارد كه البته اين اقدامات 

كافي نيست و بايد گسترش يابد.
وي اضافلله كللرد: شناسللايي و 
طبقه بندي زيرسللاخت هاي كشوربه 
حياتي، حسللاس و مهم، تشكيل اداره 

كل پدافند غيرعامل در استانداري هاي 
سراسللر كشللور و توسللعه آموزش و 
فرهنگ سللازي مانند ايجاد رشته هاي 
تحصيلي بللا موضوع پدافند غيرعامل 
در مقاطع كارشناسللي ارشد و دكتري، 
از ديگر اقداماتي است كه براي نهادينه 
شدن و افزايش توجه مسئوالن و مردم 
به پدافند غيرعامل، انجام گرفته است.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل 
كشللور همچنين گفت: خبرنگاران 
در صللف اول آگاهللي بخشللي و 
فرهنگ سللازي قللرار دارنللد و الزم 
اسللت با اطاع رساني و آگاه سازي، 
مردم را با مفاهيللم و موازين پدافند 
غيرعامل آشللنا كنند؛ اما در اين ميان 
برخي اطاعات مانند مسائل مربوط 
بلله ميزان آسلليب پذيري و جزييات 
تهديدات نيز وجللود دارد كه امكان 
ارائلله آنهللا به دليل سللوء اسللتفاده 

دشمنان، وجود ندارد.
سللردار جالللي در خصوص 
رعايللت اصللول و الزامللات پدافند 
غيرعامللل در نظام فني و مهندسللي 
گفت: ايجاد نظام فني پدافند غيرعامل 

و نظللارت بللر اجراي مقللررات مّلي 
سللاختمان، آموزش پدافند غيرعامل 
فنللي بلله تعللدادي از شللركت هاي 
مهندسي مشللاور در سراسر كشور و 
تدوين 110 آيين ناملله فني در حوزه 
پدافند غيرعامللل، از جمله اقداماتي 
است كه در اين  خصوص انجام گرفته 

است و تداوم دارد.
وي بلله تشللريح اولويت هللا و 
برنامه هاي سللازمان پدافند غيرعامل 
در سللال جاري پرداخللت و گفللت: 
امسللال اولويت هللاي سللازمان در 5 
حوزه پدافند سايبري، پرتوي، زيستي، 
زيرسللاخت ها و همچنيللن در بخش 
فرهنگ سللازي و آمللوزش متمركز 
شده است كه در تمامي اين حوزه ها، 
اقدامات و طرح هاي متعددي در حال 

اجراست.
وي در پاسللخ به سوال ديگري 
در خصوص جايگاه ديپلماسي پدافند 
سللايبري در سياست خارجي كشور 
خاطرنشللان كرد: جاي ديپلماسللي 
پدافند سللايبري در دفللاع حقوقي و 
قانوني از منافع ملي و حياتي كشللور 
در فضاي سللايبري، در بسته سياست 
خارجللي خالي اسللت و الزم اسللت 
براي اجراي ضرورت هاي سياسللت 
ديپلماسللي پدافند سللايبري كشور، 
مسئوالن توجه بيشتري داشته باشند. 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل 

كشللور در رابطه با ارزيابي عملكرد 
سللازمان از زمللان تاسلليس تاكنون 
گفت: در مقايسلله با گذشته، كارها و 
اقدامات بسيار خوب و ارزشمندي 
در خصللوص پدافنللد غيرعامل در 
كشللور انجام گرفته اسللت، اما اين 
اقدامات كافي نيسللت و هنوز جاي 
كار زيادي تا رسيدن به نقطه مطلوب 

وجود دارد.
سللردار جالللي در رابطلله با 
عملكرد و اقدامات پدافند غيرعامل 
در بخللش آب و منابللع آبللي گفت: 
بحللث آب، يك بحث ملي اسللت و 
در ايللن رابطلله بخصوص در بخش 
آبفللا، اقداماتللي ماننللد نمونه گيري 
از آب، سللنجش آلودگي و ميللزان 
آسيب رسللاني آب و راه اندازي نظام 

آزمايشگاه آب، انجام گرفته است.
گفتني است، همايش تخصصي 
پدافنللد غير عامل از 12 شللهريور ماه 
93 بلله مدت 2 روز بللا حضور بيش 
از 350 نفللر از مديران و كارشناسللان 
دستگاه هاي اجرايي آذربايجان غربي 

در اروميه برگزار شده است.
تشكيل كميسيونهاي تخصصي 
پدافند زيسللتي وسللايبري، بررسي 
آخرين روش هاي به كارگيري عمليات  
خرابكارانه و ارزيابي تمهيدات نوين 
دشمن، از جمله اهداف برگزاري اين 

همايش بوده است.

ايران جزو 10 كشور برتر جهان در زمينه پدافند سايبري است
دستگيري مرد شيك پوش با 20 فقره سرقت

يزد ل خبرنگار اطاعات: پليس استان يزد، مرد پنجاه و دو ساله اي را 
كه با ظاهري بسلليار شيك و آراسته دست به سرقت داخل خودرو مي زد، 

دستگير كرد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، سللرهنگ يوسللف سپهوند، فرمانده 
انتظامي شهرستان يزد با اعام اين مطلب افزود: در پي شكايت هاي مردمي 
مبني بر سللرقت هاي متعدد داخل خودرو در شهر، دستگيري عامان اين 

پرونده در دستور كار ماموران گشت كانتري قرار گرفت.
او اظهللار داشللت:  ماموران كانتري 13 شللهيد رجايي پس از انجام 
اقدام هاي اطاعاتي و پليسي توانستند سارق را شناسايي و در يك عمليات 

ضربتي و غافلگيرانه وي را در مخفيگاهش دستگير كنند.
او افزود: متهم در بازجويي هاي انجام شده به 20 فقره سرقت داخل 
خودرو از جمله سللرقت لپ تاپ، ضبط و كيف پول اعتراف كرد.سپهوند 
در پايان از تحويل متهم با هماهنگي مقام قضايي به پليس آگاهي خبر داد و 

يادآور شد: تحقيقات بيشتر در مورد اين پرونده ادامه دارد.
شكارچي غيرمجاز قوچ وحشي در چناران به دام افتاد

چناران ل  خبرنگار اطاعات: شكارچي غيرمجاز قوچ وحشي كه در مناطق 
حفاظت  شده چناران اقدام به شكار مي كرد شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ قربان صنعتي فرمانده انتظامي شهرستان چناران با اعام اين خبر 
افزود: مأموران پليس امنيت عمومي در پي كسب اطاع مبني بر شكار غيرمجاز 
حيوانات حفاظت شده توسط فردي سودجو تحقيقات گسترده خود را در اين 
زمينه آغاز كردند.او اظهار داشت: مأموران پليس امنيت  عمومي پس از يكسري 
كار اطاعاتي گسترده، محل اختفاي شكارچي غيرمجاز را در يكي از محات 

حاشيه شهر چناران شناسايي كردند.
وي افزود: مأموران با اطمينان از حضور متهم در مخفيگاهش با هماهنگي 
مقام قضايللي و همللكاري مأموران محيط زيسللت وارد عمل شللدند و ضمن 
دسللتگيري شللكارچي متخلف در بازرسللي از مخفيگاهش يك قبضه ساح 
شللكاري غيرمجاز، 5 كيلوگرم الشلله گوشت شكار قوچ وحشي، پنج عدد دام 

زنده گيري پرندگان و مقاديري موادمخدر سنتي از نوع ترياك كشف كردند.
وي در پايان با تأكيد بر اجراي قاطعانه قانون توسللط پليس در برخورد 
با مجرمان اضافه كرد: متهم با تشللكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي و طي 

حكمي روانه زندان شد.
خرس قهوه اي در برخورد با خودرو تلف شد

تبريز ل خبرنگار اطاعات: يك قاده خرس قهوه اي در جاده مرزي منطقه 
حفاظت شده ارسباران بر اثر برخورد با خودروهاي عبوري تلف شد.

مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي اعام كرد:  گشت هاي 
ويژه سيار اين اداره كل هنگام گشت در منطقه حفاظت شده ارسباران در جاده 
مرزي ارس با الشلله يك قاده خرس قهوه اي روبرو شللدند كه بر اثر تصادف 

با خودرو تلف شده بود.
حميد قاسللمي در ادامه از شللهروندان و مسافران خواست هنگام عبور و 
مرور در مناطق حفاظت شده ضمن توجه به تابلوها و عائم هشداردهنده در 
مسير جاده با سرعت مطمئنه حركت كنند تا از بروز چنين حوادثي جلوگيري 

شود و امنيت زيستگاهي براي حيات وحش فراهم آيد.
وي اعام كرد: در اجراي طرح تشللديد حفظ و حراست از تنوع زيستي 
و عرصه هاي محيط زيسللت عاوه بر محيط بانان و نيروهاي يگان مسللتقر در 
شهرسللتان ها، گشت هاي سيار ويژه اي نيز با حضور رؤساي ادارات ستادي و 
نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست استان تشكيل شده است كه به صورت 
شبانه روزي مشغول گشت، كنترل و پايش عرصه هاي طبيعي  و انساني هستند 
و در صورت مشاهده هر گونه تخلف زيست  محيطي اقدام هاي قانوني انجام 

خواهد شد.
ساخت وسيله جلوگيري از سرقت سيم برق در مازندران

ساري ل خبرنگار اطاعات: رئيس پارك علم و فناوري مازندران از ابداع و 
ساخت قاب فلزي مخصوص انتقال برق به منظور جلوگيري از سرقت سيم هاي 

برق توسط يكي از شركت هاي دانش بنيان استان خبر داد.
علي معتمدزادگان با اعام اين خبر افزود: با نصب اين وسيله، بريدن سيم ها 

در ارتفاع باالي تيربرق امكانپذير نيست.
وي گفت: اين قاب هاي مخصوص با جمع كردن يك جاي سيم برق امكان 
بريدن و بردن سيم ها به صورت تك تك را از بين مي برد و با نصب آن سارق قادر 

به بريدن قسمت بااليي تيرهاي برق نيست.
رئيس پارك علم و فناوري مازندران با اشللاره به اينكه ساالنه سرقت سيم 
برق خسللارت هاي ميلياردي براي شللركت توزيع برق مازندران ايجاد مي كند 
افزود: قرارداد سللاخت عمده اين قاب ها بين شللركت توزيع برق مازندران و 

اين شركت امضا شد.

اخبار  حوادث

اجراي طرح هاي آب روستايي يزد نيازمند 130 ميليارد تومان اعتبار است
يللزد ل خبرنللگار اطاعات: 
بللراي اجللراي طرح هللاي آب 
روستايي اسللتان يزد 130 ميليارد 

تومان اعتبار نياز است.
محمدرضا حاتمي مديرعامل 
شركت آب و فاضاب روستايي 
استان يزد با بيان مطلب باال افزود: 
با توجه به مشكل تأمين منابع آب 
در بسللياري از روستاهاي استان، 
طرح هاي آبرساني به اين روستا از 
چند سال پيش در دستور كار قرار 
گرفته و اكنون ساخت 24 مجتمع 

آبرساني در دست اقدام است.
او در پاسللخ به اين سئوال كه 
آيللا پروژه ها در زمان معين افتتاح 
مي شللود، گفت: متأسفانه به دليل 
تخصيللص نيافتن اعتبار نمي  توان 
تاريخ دقيقي براي پايان طرح هاي 

مذكور پيش بيني كرد.
وي افزود: البته تعدادي طرح 
نيز بلله منظور حفللاري، تجهيز و 
كف شكني چاه ها، حفر چاه جديد 
و بازسللازي شبكه ها نيز در دست 

اقدام است.
حاتمي همچنين از آبرساني 
سلليار از طريق تانكر بلله بيش از 
300 روسللتاي استان يزد خبر داد 
و افزود: وضع آب در روسللتاهاي 

استان به ويژه روستاهاي واقع در 
مناطق كوهسللتاني استان، با توجه 
به كاهش 50 درصدي آبدهي اكثر 
منابع آب يا خشكي كامل برخي از 

اين منابع، بسيار نامطلوب است.
وي افزود: اكثر روسللتاهاي 
شهرستان تفت و حدود 50 درصد 
روسللتاهاي شهرسللتان مهريز با 

مشكل كمبود آب مواجه هستند و 
روستاهاي شهرستان هاي اردكان، 
بافللق و بهاباد نيز از لحاظ كيفيت 
پايين آب مشكات فراواني دارند 

به نحوي كه به دليل خشكسللالي 
اماح آب موجود در سللفره هاي 
زيرزميني به سللمت شللور شدن 

پيش رفته است.

او مصللرف خانگللي آب در 
روستاهاي اسللتان را 106 ليتر در 
شللبانه روز بيان كرد و افزود: اين 
عدد بللراي هر نفر رقللم معقولي 
اسللت كه بيانگر يكللي صرفه جو 
بودن روستائيان استان و ديگر نبود 
آب بيشتر در روستا براي مصرف 

اهالي روستاها است.
وي در مللورد نظللارت بللر 
مصرف بهينه در روستاها را بسيار 
دشللوار خواند و گفت: هرچند در 
اندك مواردي مشللاهده مي شود 
كه از آب آشللاميدني براي آبياري 
كشللت هاي گلخانه اي اسللتفاده 
مي شللود ولي غالبًا افراد سللاكن 
روسللتاها در اين رابطلله رعايت 
مي كننللد، با اين كه معدود افرادي 
كلله رعايت نمي كنند نيللز عمدتًا 
كساني هستند كه از انشعاب هاي 
غيرخانگللي و عمدتللاً تجللاري 
و توليللدي ماننللد مرغداري هللا، 
دامداري هللا و واحدهاي تجاري 

در روستاها استفاده مي كنند.
او در پايللان از روسللتائيان 
اسللتان خواست در مديريت بهينه 
در مصرف آب حداكثر دقت الزم 
را براي مقابله با بحران كمبود آب 

در استان داشته باشند.

*خبرنگاران در صف اول آگاهي بخشي و فرهنگ سازي قرار 
دارند  الزم است با اطالع رساني و آگاه سازي، مردم را با مفاهيم و 

موازين پدافند غيرعامل آشنا کنند
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اخبار شهرستانها

ــدانـ  خبرنگار اطالعات:  زاه
نخستين نشست هم انديشي مديران 
ــق آزاد و ويژه اقتصادي  عامل مناط
چابهار، بيرجند، دوغارون و بم براي 
ــعه ترانزيت در  ــازي و توس فعال س

محور شرق برگزار شد. 
ــت مهندس حامد  در اين نشس
ــازمان   ــي مديرعامل س علي مبارك
منطقه آزاد چابهار با اشاره به اهميت 
سواحل مكران و استفاده حداكثري 
ــواحل در  ــن س ــاي اي از ظرفيت ه
ــل و ترانزيت كاال  ــه حمل و نق زمين
ــه و اراده دولت تدبير و  گفت: برنام
ــعه منطقه چابهار از طريق  اميد توس
ــرق ايران با  ــال كردن كديدور ش فع
ــراي برنامه هايي همچون پروژه  اج
ــاده ترانزيتي،  ــل ج ــن، تكمي راه آه
ــعه بنادر، تصويب پالك منطقه  توس
براي تردد تا ميلك و تبديل منطقه به 
قطب سوم پتروشيمي و نهايتا قطب 
سوم خودروسازي براي فعاليت هاي 
ــژه براي تجار افغان  اقتصادي به وي
ــياي ميانه است تا با استفاده از  و آس

ــير  كوتاه ترين و اقتصادي ترين مس
كاالهاي خود را از اين بندر ترانزيت 

كنند. 

ــان  ــه و بني ــزود: انديش وي اف
ــه آزاد چابهار بر پايه  ــيس منطق تأس
ــعه محور شرق  مطالعات طرح توس

ــرق  ــت و موقعيت ترانزيتي ش اس
ــور، قابليت ايجاد درآمد همپاي  كش

نفت غرب كشور را دارد. 

ــه  ــازمان منطق ــل س مديرعام
ــت را  ــار هدف اين نشس آزاد چابه
ــي در جهت  ــي و هم افزاي هم انديش

يافتن راهكار هايي براي فعال سازي 
ــعه حمل و نقل و ترانزيت در  و توس
ــتفاده از حداكثر  ــرق با اس محور ش
ــات موجود آن  ــا و امكان ظرفيت  ه
اعالم كرد و يادآور شد: براي توسعه 
ــت، به عنوان  ــل و نقل و ترانزي حم
ــم اقتصاد  ــاي محك ــي از پايه ه يك
مقاومتي، از طريق منطقه آزاد چابهار 
ــادي بيرجند،  ــق ويژه اقتص و مناط
دوغارون و سرخس و در آتي مناطق 
ــك و ميرجاوه  ــژه اقتصادي ميل وي
ــاد همپيوندي داخلي و  نيازمند ايج
نيز تقويت همكاري  ها با استانداران 
ــتان و بلوچستان و  استان هاي سيس
خراسان جنوبي، خراسان رضوي و 

كرمان هستيم.
ــار اميدواري  ــان اظه وي در پاي
كرد؛ با حمايت هاي مسئوالن دبيرخانه 
ــوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه  ش
ــه عملگرايانه  ــادي و يك برنام اقتص
هرچه سريعتر كريدور شرق و محور 
ترانزيتي چابهارـ  بيرجندـ  دوغارون 

و سرخس فعال شود.

دولت خواهان توسعه منطقه چابهار با فعال كردن كريدور شرق است

ــهـ  خبرنگار اطالعات:  ارومي
ــات علوم  ــه تحقيق رئيس مؤسس
ــور با اشاره به اين كه  شيالتي كش
ــالح نژاد ماهي قزل آال و  مركز اص
ــز منطقه اي آرتميا با همكاري  مرك
ــود،  ــور ايجاد مي ش ــو در كش فائ
ــت: 2 ميليون يورو از اعتبارات  گف
ــراي حفظ آرتمياي درياچه  فائو ب

اروميه اختصاص مي يابد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني 
ــه اروميه،  ــتاد ملي احياي درياچ س
ــخ به اين  ــد پور كاظمي در پاس محم
ــه برنامه هايي با  ــش كه فائو چ پرس
ــيالت كشورمان  بخش تحقيقات ش

ــت  ــه قرار اس ــزود: دو برنام دارد، اف
ــازمان  به زودي با همكاري فائو و س
ــور اجرا  ــار ملل متحد در كش خوارب
ــت با  ــرار اس ــت: ق ــود. وي گف ش
همكاري سازمان خواربار ملل متحد 
دانش بيوتكنيك توليد و اصالح ماهي 
ــازمان خواربار  قزل آال با همكاري س

جهاني بومي شود.
رئيس مؤسسه تحقيقات علوم 
شيالتي كشور همچنين درباره طرح 
ــت با همكاري  ــي كه قرار اس دوم
ــازمان خواربار جهاني در كشور  س
ــود، گفت: مركز منطقه اي  ايجاد ش
بين المللي توليد آرتميا )موجود ريز 

قابل استفاده به عنوان غذاي ميگو( 
ــود  در آذربايجان غربي ايجاد مي ش
ــق نهايي در اين باره صورت  و تواف

گرفته است.
ــان اين كه  ــور كاظمي با بي پ
براي اجراي طرح مذكور فائو بايد 
ــال بپردازد،  2 ميليون يورو در 4 س
ــه اين طرح  ــزود: در صورتي ك اف
ــاي درياچه  ــود، در احي محقق ش
اروميه هم بسيار مؤثر خواهد بود.

رئيس مؤسسه تحقيقات علوم 
ــور تأكيد كرد: اعتبار  شيالتي كش
اين طرح از محل اعتبارات احياي 

درياچه اروميه تأمين خواهد شد.

 فائو براي احياي آرتمياي درياچه اروميه
 2 ميليون يورو اختصاص مي دهد

ــهركرد ـ خبرنگار اطالعات:  ش
ــته 335 جواز  ــال گذش ــرف يك س ظ
ــاي توليدي و  ــيس براي واحده تأس
ــتان چهارمحال وبختياري  صنعتي اس

صادر شده است.
ــع و معادن  ــازمان صناي رئيس س
ــتان چهارمحال و بختياري با اعالم  اس
ــده  اين خبر افزود: جوازهاي صادر ش
ــابه پارسال 35/5  ــبت به مدت مش نس

درصد رشد داشته است.
مهندس نعيم امامي گفت: ميزان 
ــرمايه گذاري اين واحدها 39هزار و  س
502 ميليارد ريال و اشتغالزايي واحدها 

4566 نفر است.
ــن طرح هايي  ــزود: در بي وي اف
ــيس گرفته اند 128طرح  كه جواز تاس
ــه بخش هاي صنايع غذايي و  مربوط ب

نساجي و صنايع شيميايي است.
ــاره به اجراي  وي همچنين با اش
ــاي باز« گفت:  ــوم به »دره طرح موس
ــاي باز با هدف معرفي  طرح ملي دره
توانمندي ها و امكانات حوزه صنعت و 
معدن با همكاري و استقبال واحدهاي 
صنعتي است كه به مدت 15 روز اجرا 
ــود. در اين طرح دانش آموزان و  مي ش
دانشجويان ديگر اقشار و مردم مي توانند 
با هماهنگي يكي از واحدهاي صنعتي 

استان را مورد بازديد قرار دهند.
ــال عملكرد  امامي افزود: در يكس
دولت يازدهم در استان 21واحد معدني 
ــاف و فعاليت دريافت  نيز مجوز اكتش
كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

31 درصد رشد داشته است.
ــرمايه گذاري در  ــزان س وي مي

واحدهاي معدني را 62 ميليارد ريال و 
اشتغال 132 نفر برشمرد و افزد: طرح 
ــوالد يك ميليون تني در فازهاي 2 و  ف
ــال هاي 94 تا 95 اجرا مي شود  3 تا س
ــتاني،  ــعه اس ــتغال و توس ــه در اش ك
ــت و با تكميل  تأثيرگذار خواهد داش
ــتان، ظرفيت  ــره فوالدي در اس زنجي
ــوالد در چهارمحال وبختياري  توليد ف
ــه 2 ميليون تن  ــون تن ب ــك ميلي از ي
ــت.وي گفت: با  ــش خواهد ياف افزاي
تكميل زنجيره فوالدي در چهارمحال 
ــال آينده 30 هزار  ــاري در 3 س و بختي
فرصت شغلي به صورت غيرمستقيم 
ــود، در حال حاضر 1220  ايجاد مي ش
ــدي با ظرفيت  ــد صنعتي و تولي واح
ــتغال 24 هزار نفر در استان  اسمي اش

چهارمحال وبختياري فعالند.

افزايش صدور جواز تاسيس واحدهاي صنعتي 
ــت در چهارمحال و بختياري نايينـ  خبرنگار اطالعات: رئيس محيط زيس

ــاركت مردم چوپانان و با همكاري  نايين گفت: با مش
ــاي روز  ــي،  برنامه ه ــن يوزپلنگ ايران ــال انجم فع
ــه مدت 2 روز ــيايي ب ــي حفاظت از يوزپلنگ آس  مل

 انجام شد.
ــگاه آثار  ــين اكبري افزود:  برگزاري نمايش حس
ــمه هاي حيات  ــي و مجس ــامل نقاش دانش آموزان ش
وحش و گونه هاي حمايت  شده در كتابخانه چوپانان، 
ــور رنگي و  ــه و توزيع بيش از يكصد جلد بروش تهي
ــتي يوزپلنگ آسيايي و  ــخه بولتن وضع زيس 70 نس

راهكارهاي حفاظتي آن از جمله اين برنامه ها بود.
كارگاه آموزشي و سخنراني از سوي كارشناسان، 
ــش كوهنوردي دانش آموزان و اليروبي نمادين  هماي
ــخورهاي حيات وحش در  ــمه ها و آبش يكي از چش
ــمه سبز، نمايش فيلم آموزشي نسخه چهار  محل چش
ــي از ديگر برنامه هاي روز حمايت از  يوزپلنگ ايران

يوزپلنگ آسيايي درشهرستان نايين بود.
ــتقبال و  ــم با اس ــه كرد: اين مراس ــري اضاف اكب

ــترده مردم و حمايت و همكاري فعال  مشاركت گس
ــاري و كتابخانه  ــالمي، دهي ــوراي اس ــئوالن، ش مس

چوپانان همراه شد.
ــاد نايين در 190  ــده عباس آب منطقه حفاظت ش
ــتگاه هاي  ــي از زيس ــرق اصفهان يك ــري ش كيلومت
يوزپلنگ ايراني محسوب مي شود.يوزپلنگ آسيايي يا 
 Acinonyx jubatus(   :يوزپلنگ ايراني نام علمي
venaticus( يك زيرگونه به شدت در معرض خطر 
انقراض از يوزپلنگ است كه اكنون تنها چند ده قالده 

از آن در ايران يافت مي شود.
نتايج جديدترين تحقيقات نشان مي دهد كه بين 
ــگ در چهار منطقه خوارتوران در  ــا 100 يوزپلن 70 ت
ــتان شاهرود، نايبندان در طبس و دره انجير در  شهرس

اردكان وجود داشته باشد.
ــز  ــرم ني ــن و جاج ــد، نايي ــتان هاي زرن شهرس
ــور يوز در آنها  ــت كه احتمال حض نقاط ديگري اس
ــت كه   مي رود.يوزپلنگ ايراني تنها نژاد اين جانور اس

يال دارد.

روز ملي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در نايين گرامي داشته شد

بابلـ  خبرنگار اطالعات: روزنامه اطالعات و نشريات 
تابعه آن، سرمايه اي عظيم معنوي و اقتصادي است كه قريب 
به 9 دهه فعاليت مستمر و 89 بهار كه هر روز اين سال ها مردم 
اين سرزمين كهن شاهد و ناظر طلوع و غروب دل انگيز و شور 
آفرين اين مفاخر ارزشمند بودند به نام سفير نجابت، كرامت و 

فرهنگ در جامعه فرهيخته ما شناخته شده است.
اين مطلب را همت احمدي مدير آموزش و پرورش بابل 
در آستانه بازگشايي مدارس در بازديدي كه از دفتر نمايندگي 
ــت، بيان كرد و افزود: با توجه  روزنامه اطالعات در بابل داش
ــينه و قدمت برجسته اين مؤسسه وزين، اولين بازديد  به پيش
رسانه اي را به دفتر نمايندگي روزنامه اطالعات اختصاص دادم 
و خوشحالم، از اين كه خبرنگاران آن هم از سوابق و تجارب 
ــنه رسانه اي و علم و تخصص بايسته و  فراوان و اخالق حس

شايسته اي برخوردارند.

ــايي مدارس در سال  جديد تحصيلي  وي درباره بازگش
جديد گفت: در پروژه مهر، تاكنون 4 مدرسه مرمت و بهسازي 
ــه قديمي  ــت كه از آن جمله مدرس كامل صورت گرفته اس
ــه روستايي  حاجي ايماني با بيش از 600 دانش آموز و مدرس
عليشاه كه به كمك خيرين مدرسه ساز مرمت و بهسازي شده 
ــت. به گفته وي مراسم بازگشايي مدارس بابل هم، امسال  اس
ــه حاجي ايماني كه مدرسه اي در منطقه اي محروم  در مدرس

است، برگزار مي شود.
ــازي مدارس بابل، فرزند خير  او افزود: در رابطه با بهس
ــازي  ــيرواني هم مبلغ 3 ميليارد ريال به امر بهس ــزرگ نوش ب
ــال  ــدارس بابل اختصاص داد.احمدي در پايان گفت: امس م
500 مدرسه در بابل بازگشايي مي شود كه در اين ارتباط بيش 
از 5000 همكار فرهنگي در قالب 2403 كالس درس آماده اند 

تا سال تحصيلي را آغاز كنند.

 مدير آموزش و پرورش بابل:
روزنامه اطالعات سفير نجابت، كرامت و فرهنگ است

برگزاري هفدهمين همايش شيمي كشور 
در رفسنجان

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: هفدهمين همايش شيمي كشور همزمان 
با نخستين همايش شهداي جامعه شيمي دانشگاه ولي عصر)عج( رفسنجان 

برگزار شد.
ــگاه ايلينوي آمريكا در اين همايش  ــعود رستم آبادي استاد دانش مس
ــت و گفت: دولت بايد  ــگاه ها را رهبران پروژه هاي تحقيقاتي دانس دانش
ــكل قرن  ــاي تحقيقاتي كمك كند. به گفته وي مهمترين مش ــه پروژه ه ب
انرژي است و بايد با تقويت فناوري نانو در بخش هاي پزشكي، اقتصاد، 

كشاورزي و رايانه راندمان كار را باال ببريم.
ــور اعالم كرد: ايران تا 15  ــاره به بحران آب در كش او همچنين با اش
ــي از كم آبي هم به قدري  ــكل آب دارد و بيماري هاي ناش ــال آينده مش س
ــت  ــال جان خود را از دس ــت كه در هر 20 ثانيه يك كودك زير5 س اس
ــتم آبادي همچنين با اشاره به فرار مغزها، افزود: 25 درصدي  مي دهد. رس
ــانس خود را در  از افرادي كه در آمريكا جايزه نوبل گرفته اند، مدرك ليس
كشورشان دريافت كرده اند. وي يكي از نشانه هاي پيشرفت دانشگاه ها را 
رقابت پذيري دانست و گفت: دانشگاه ها بايد در سطح دنيا با هم رقابت 
كنند. حجت االسالم رمضاني پور امام جمعه رفسنجان نيز در اين همايش 
با اشاره به رشادت هاي رزمندگان رفسنجان در دوران دفاع مقدس، گفت: 
ــمار  ــهيد، 2700 جانباز و 200 آزاده دارد. وي ش ــتان 1000 ش اين شهرس
شهداي جامعه شيمي كشور را 81 نفر اعالم كرد و افزود: بين اين شهداي 

بزرگوار 3 شهيد سهم شهرستان رفسنجان است.
استان كرمان زمستان مشكل گاز نخواهد داشت

ــتان كرمان  ــال روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز به اس ــكان انتق *  ام
فراهم است.

ــع خبرنگاران گفت:  ــتان كرمان، در جم ــركت گاز اس مديرعامل ش
ــنجان  ــتان به خط انتقال گاز ارس اين انتقال با اتصال خطوط اصلي گاز اس
ــاره به اين كه 54  ــود. محمد علي وديعتي با اش ــمه انجام مي ش ـ سرچش
درصد جمعيت استان كرمان از مزاياي گاز برخوردارند، افزود: 75 درصد 
ــش  ــتايي زير پوش ــهري و 27 درصد از خانوارهاي روس از خانوارهاي ش
شبكه گازرساني هستند. وي همچنين با اعالم اين كه تمهيدات الزم براي 
ــتان انديشيده شده است، بر  ــار يا قطعي گاز در زمس جلوگيري از افت فش
لزوم صرفه جويي مشتركين در مصرف گاز تأكيد كرد و گفت: در اين زمينه 
ــتم هاي استاندارد و وسايل گازسوز با برچسب  ــتفاده از وسايل و سيس اس

انرژي مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد. 
اجراي 350 نمايش و برنامه موسيقي در مازندران

ــاريـ  خبرنگار اطالعات: 226 نمايش و 127 برنامه موسيقي  س
در يك سال اخير در مازندران اجرا شد. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي مازندران در تشريح برنامه هاي 
ــاد با اعالم اين خبر افزود:  دولت تدبير و اميد در حوزه فرهنگ و ارش
نخستين دوره مسابقات قرآن كريم، همايش تجليل از قاريان، حافظان 
و فعاالن قرآني، نمايشگاه مطبوعات، همايش روز خبرنگار، جشنواره 
ــتاني، نمايشگاه سراسري  ــارات، نمايشگاه كتاب اس مطبوعات، انتش

كتاب و شعر و ادبيات از ديگر برنامه هاست. 
حجت االسالم عباسعلي ابراهيمي ادامه داد: همايش شعر رضوي، 
جشنواره سراسري نامه اي به امام رضا)ع(، هنرهاي تجسمي، جشنواره   
ــگاه هنرهاي  ــي كودك و نماز، نمايش ــنواره نقاش ــاحلي دريا، جش س
ــمي،  اولين جشنواره فرهنگي و هنري تي تي، موسيقي، همايش  تجس
ــنواره موسيقي مقاومت از  ــي كتابت وحي و پنجمين جش خوشنويس

ديگر برنامه هاست. 
وي اضافه كرد نمايشگاه تلفيقي خوشنويسي، طراحي، جشنواره 
موسيقي فولكور مازندران جشنواره اميري خواني، مسابقه اميري خواني، 
ــوگواره  تغذيه منطقه اي استان  ــتان، يازدهمين س ــنواره تئاتر اس جش
مازندران، جشن ارديبهشت، جشنواره فيلم كوتاه، بزرگداشت روز ملي 
مازندران با رويكرد محرم در باورها، همايش نقش خانواده در تربيت 
فرزندان براي مقابله با جنگ نرم، همايش زن در منظر امام خميني )ره(، 
نمايشگاه عفاف و حجاب و گردهمايي بزرگ زنان فرهيخته مازندران 

از ديگر برنامه هاست. 
به گفته ابراهيمي برگزاري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي، همايش  
ــال، افتتاح مركز ديجيتال، آزمون جامع  ــتارت آپ ويكند، جام ديجيت ملي اس
ــون ادواري مراكز  ــر 3 ماه يكبار، آزم ــوزي به طور منظم ه ــز مهارت آم مراك
مهارت آموزي، مشاهير و مفاخر، نخستين كنگره بين المللي اين شهر و آشوب 
ــاد  ــت كه در حوزه فرهنگ و ارش ــاروي مازندراني از ديگر برنامه هايي اس س

اسالمي در مازندران به اجرا درآمده است.

برگزاري يادواره 318 شهيد شهرستان داالهو
كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: يادواره 318 شهيد شهرستان داالهو به همت 
سپاه ناحيه داالهو برگزار شد. سرهنگ بهشتي راد فرمانده سپاه ناحيه داالهو با 
گراميداشت ياد و خاطره 318 شهيد اين شهرستان گفت: شهدا در دوران دفاع 

مقدس جانفشاني ها كردند و امروز هم بايد راهشان ادامه داشته باشد.
وي افزود: برگزاري يادواره شدا و گراميداشت ياد و خاطره آنان يك وظيفه 
همگاني است؛ زيرا شهدا با نثاركردن جان خود آرامش و آسايش را براي ما به 

ارمغان آوردند.
سردار ناصر شعباني فرمانده سپاه چهارم بعثت در دوران دفاع مقدس 
ــه اتحاد و وحدتي  ــد تا ملت ايران ب ــت: جنگ تحميلي باعث ش ــز گف ني
ــت يابد كه نمونه بارز آن اقتدار جمهوري اسالمي ايران در  مثال زدني دس
عرصه هاي جهاني است.وي به اتفاقات و جنايت اخير غزه اشاره كرد و گفت: 
مسلمان نبايد در مقابل ظلم به همتاي ديني خود بي تفاوت باشد و بايد با تمام قوا 
در مقابل ظلم بايستد و ملت ايران در مقابل ظلم به هر مسلماني، از جمله ظلم و 

جنايتي كه در غزه و فلسطين رخ داده است تا آخرين قطره خون دفاع مي كند.
اتحاد رامهرمز؛ قهرمان فوتسال يادواره شهداي غزه

رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات: مسابقه فوتسال بين 8 تيم با عنوان يادواره 
شهداي غزه در سالن ورزشي اداره آموزش و پرورش رامهرمز برگزار شد كه 

2 تيم اتحاد و شاهين به فينال راه يافتند.
ــت داد و  ــاهين را شكس در بازي فينال تيم اتحاد با نتيجه يك بر صفر ش

قهرمان اين مسابقه شد.
گشايش نمايشگاه عكس حيات وحش خراسان رضوي در نيشابور

ــگاه حيات وحش  ــات: بزرگترين نمايش ــابور ـ خبرنگار اطالع نيش
ــم اندازهاي طبيعي« در مجموعه تاريخيـ   ــتي و چش با عنوان »تنوع زيس

فرهنگي رباط عباسي نيشابور افتتاح شد.
ــگاه 110 قاب عكس از گونه هاي مختلف جانوري كه  در اين نمايش
ــرواليت نيشابور، رئيسي بخش  در مناطق حيات وحش حيدري بخش س
ــاير مناطق حيات وحش خراسان رضوي زندگي  ميان جلگه نيشابور و س
ــامل انواع چرندگان، پرندگان و  مي كنند به نمايش درآمده كه اين گونه ش
ــت.اين نمايشگاه كه توسط مديركل حفاظت محيط زيست  خزندگان اس
خراسان رضوي و اسداللهي معاون فرماندار ويژه نيشابور افتتاح شده بود، 
با شعار »طبيعت، سرسبزي و محيط سالم ارمغان ما به نسل آينده« پذيراي 
ــد جوانبخت، حجت  ــدان بود.گل محمد پاكدين، حمي ــد عالقه من بازدي
سيدآبادي، بابك قويدل نامانلو بيشترين سهم عكس را در اين نمايشگاه به 

خود اختصاص داده بودند.
اعزام بسيجيان بهبهان به مناطق عملياتي كرمانشاه و كردستان

ــيجي به  ــيج بهبهان 40 بس بهبهان ـ  خبرنگار اطالعات: ناحيه مقاومت بس
همراه روحاني را به مدت 4 روز به استان هاي كرمانشاه و كردستان اعزام كرد.

هدف از اين بازديد آشنايي بسيجيان از منطقه هاي عملياتي مرصاد، تپه هاي 
اهلل اكبر، باشگاه افسران و منطقه شهداي پاوه بود.

ايجاد اشتغال براي خانواده هاي ايتام شازند
ــر از خانواده هاي ايتام به همت واحد  ــگار اطالعات: 150 نف اراكـ  خبرن
خودكفايي كميته امداد امام خميني)ره( شهرستان شازند در مشاغل خانگي مشغول 

به كار شدند.
ــازند اعالم كرد و افزود: 213  ــهدي مدير كميته امداد ش مطلب باال را مش
خانواده يتيم در قالب طرح اكرام موردحمايت كميته امداد هستند كه از اين عده 
150 نفر مشغول به كار شده اند.وي اضافه كرد: 60 نفر از اين خانواده ها در زمينه 
قاليبافي، 45 خانوار در دامداري و 150 نفر در اشتغال هاي كوچك خانگي مثل 
سبزي خوردكني، آبغوره گيري و قالب بافي فعالند.او گفت: همچنين 42 نفر از 

يتيمان اين شهرستان با كمك خيرين موفق به پايان دوره دانشگاهي شده اند.
افزايش 5 درصدي مصرف برق در استان مركزي

*  مشتركان صنعتي بيشترين مصرف كنندگان برق در استان مركزي هستند 
ــتان مركزي با بيان اين  ــركت توزيع نيروي برق اس ــبيهي مديرعامل ش فرهاد ش
ــتركين  ــت كه صنعت كمتر از يك درصد كل مش مطلب افزود: اين در حالي اس

استان مركزي را شامل مي شود.
او اضافه كرد: در 4 ماه نخست امسال ميزان مصرف برق در استان مركزي 
5 درصد افزايش يافته است.شبيهي با بيان اينكه شمار مشتركين برق استان مركزي 
در حال افزايش است؛ افزود: اين امر باعث شده است تا استان مركزي به عنوان 
يكي از استان هاي پيشرو در حوزه افزايش عده مشتركين باشد.وي با بيان اينكه 
ــتاندارد كشور است؛ بر لزوم  ــتان مركزي پايين تر از اس ميزان تلفات برق در اس

صرفه جويي در مصرف برق به ويژه در تابستان تأكيد كرد.

 اخبار كوتاه شهرستان
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حماسه پايداري

یازده��م شهریور،س��الروز آغ��از عملی��ات 
»کربال3« اس��ت که ب��ا اهداف انهدام س��کوهای 
نفتی بر روی اس��کله »البکر« عراق و کاهش توان 
اقتصادی و نظامی دش��من در منطقه جنوب شرقی 
»راس البیش��ه« ش��مال غربی خلیج فارس در سال 

1365 به اجرا درآمد.
ایده انج��ام عملیات نظام��ی در دریا پس از 
موفق نشدن در عملیات »والفجر مقدماتی« با سفر 
دریایی فرماندهان یگان های زمینی سپاه پاسداران و 
بررسی وضع تعرض به منافع عراق در شمال خلیج 
فارس طرح ش��د. این امر سبب شد که فرماندهان 
لشکرها و تیپ ها به آموزش یگان های خود برای 

عملیات در آب بپردازند.
بر همین اساس، به موازات آماده سازی یگان ها 
برای عملیات در »هور«، اندیش��ه عملیات در دریا 
علی��ه منافع عراق بارور ش��د و در نتیجه ماموریت 
حمله به اسکله های نفتی »االمیه« و »البکر« به نیروی 

دریایی سپاه پاسداران )قرارگاه نوح( واگذارشد.
ب��ه منظ��ور انج��ام عملی��ات ایذای��ی و 
محدود،طراحی براي حمله به اسکله االمیه عراق 
در خلیج فارس تصویب و اجرای این ماموریت به 
نیروی دریایی سپاه واگذار شد. یکی از یگان های 
با تجربه نیروی زمینی س��پاه از »لش��کر 14 امام 
حس��ین )ع(«، برای انجام این عملیات، به قرارگاه 
نوح مامور ش��د و  ساعت یک و 30 دقیقه بامداد 
سه شنبه،11 شهریور 65، با رمز مقدس »حسبنااهلل 

و نعم الوکیل« آغاز شد.
انگیزه اصل��ی عملیات»کربالی3« تصرف و 
انه��دام دو اس��کله »االمیه« و »البک��ر« بود. در کنار 
هدف اصلی، اهداف دیگری هم دنبال می ش��د که 
عبارت بودند از تکمیل عملیات »والفجر8« با ساقط 
کردن مهمترین پایگاه دریایی دشمن و کوتاه کردن 
دست آن از شمال خلیج فارس،ایجاد فضا و منطقه 
سالم دریایی برای کشتیرانی و اجرای یک عملیات 
دریایی و نشان دادن حضور مقتدرانه نیروی دریایی 

سپاه در خلیج فارس.
درباره این منطق��ه عملیاتی باید گفت که دو 
اسکله نفتی االمیه و البکر در آب های خلیج فارس 
و در جنوب ش��رقی »رأس البیش��ه« ب��ا فاصله 12 
کیلومتر ازیکدیگر، در یک راس��تا – نسبت به خط 
شمال – واقع شده اند. سواحل جمهوری اسالمی، 
در ش��مال این اسکله ها و بندر »فاو«،»خورعبداهلل« 

و »بوبیان« ه��م درغرب آن قرار دارند. محل تعبیه 
این س��کوها، نقط��ه تالقی آب ه��ای اروندرود و 
»خورعبداهلل« با خلیج فارس اس��ت. عمق آب در 
اطراف این اسکله ها در حال مد، 34 متر و در حالت 

جزر، بین 30 تا 31 متر است.
فاصل��ه ای��ن دو س��کو ت��ا مواض��ع خودی 
)در نهر قاسمیه(، به ترتیب، 25 و35 کیلومتر است 
و طی مس��افت میان این اسکله ها تا »ام القصر«، سه 

ساعت به طول می انجامد.
سکوهای البکر و االمیه، قبل از شروع جنگ، 
از عمده ترین محل ه��ای صدور نفت عراق بودند 
که کشتی های بزرگ با تناژ بیش از 300 هزار تن، با 
پهلو گرفتن در کنار این سکوها، بارگیری می کردند 
و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این دو اسکله 
وعمیق بودن آب در این منطقه یک سوم نفت عراق 

از این منطقه صادر می شد.
ع��الوه بر این، با قرار گرفتن این دو اس��کله 

برس��ر راه »ام القص��ر« و بندر بصره، کش��تی های 
بازرگانی ع��راق، در کنار آن ها لنگر می انداختند و 
پس از فرا رسیدن زمان تخلیه و یا بارگیری، راهی 

بنادر یاد شده می شدند.
با ش��روع جنگ و تالش عراق برای افزایش 
صدور نفت، فعالیت این س��کوها زیاد و در نتیجه، 
ب��ه طور یکی از اهداف مورد حمل��ه ایران درآمد. 
با وجود همه موانع و مش��کالت موجود، تصرف 
سکوها – به دلیل اهمیت این منطقه برای جمهوری 

اسالمی مزایای زیر را در بر داشت:
ارزش سیاسی

تصرف این دو اسکله، تسلط بر شمال خلیج 
فارس را به دنبال داشت.الزم به یادآوری است بعد 
از عملیات والفجر 8 که  جمهوری اس��المی اعالم 
کرد بر شمال خلیج فارس مسلط شده است،عراق 
ش��ماري خبرنگار و فیلمبردار را به روی اسکله ها 
آورده بود، تا بدین وسیله نشان دهد که هنوز در این 
منطقه فعالیت می کند. همچنین این عملیات مقارن 
با تشکیل کنفرانس سران غیرمتعهدها در »حراره« 
بود و برای همین قبل از این که آن را عملیات نظامی 
صرف محس��وب کنیم، باید به عنوان یک عملیات 

سیاسی نظامی قلمداد کرد.
استعداد دشمن

ترکیب قوای دشمن روی هر یک از سکوها، 
ش��امل یک گروهان تقویت ش��ده از »تیپ 440« 

دریایی بود. »گردان4« ، حفاظت ازس��کوی االمیه 
و »گردان 1«، حفاظت از س��کوی البکر را بر عهده 
داشت.ترکیب نیرو های ایرانی هم متشکل از لشکر 
14 امام حسین )ع( با 2 گردان احتیاط ، دو »ناو تیپ 
14 کوثر« و »13 امیرالمومنین )ع(« به عنوان پشتیبان 

عملیات.
براس��اس طرح مانور عملی��ات، دو ناو تیپ 
کوثر و امیرالمؤمنی��ن )ع( باید دهانه خور عبداهلل را 
برای جلوگیری از پشتیبانی نیروهای دشمن مستقر 
روی اسکله ها مسدود می کردند. نیروهای غواص 
لشکر امام حسین )ع( هم توسط قایق به نقطه رهایی 
انتقال می یافتند و س��پس با تاریک شدن آسمان،از 
س��ه محور به سوی اسکله االمیه روانه مي شدند و 

آن را تصرف می کردند.
آنگاه، نیروهای سوار بر شناور وارد عملیات 
و روی اسکله مستقر می شدند. در صورت امکان، 

اسکله البکر هم باید مورد هجوم قرار می گرفت.
حدود ساعت 21 دهم شهریور 65 ،نیروهای 
غواص به س��مت هدف حرکت کردند؛ اما به دلیل 
مشکالتی همچون مغایرت براي وزش باد با جهت 
حرکت غواص ها، قطع تماس آنان با فرماندهی و 
نیروهای پش��تیبانی و ... موجب تاخیر در رسیدن 
به هدف ش��د. حدود ساعت چهار بامداد نیروهای 
غواص محور راس��ت موفق شدند به سمت چپ 
اسکله االمیه برسند و خود را به باالی اسکله و روی 
پَد هلی کوپتر برس��انند و با محرز ش��دن درگیری 
روی اسکله، رمز عملیات »حسبنااهلل و نعم الوکیل« 

توسط فرماندهی قرارگاه قرائت شد.
نیروها به س��رعت عملیات پاکس��ازی پَد و 
آم��اده کردن محل برای ورود دیگر نیروها را انجام 
دادند. س��اعت 5 و 30 دقیقه یکی از گروهان های 
سوار شناور به اسکله رسید و متقاباًل دشمن هم  که 
س��مت راست اسکله را در اختیار داشت، به سوی 
قایق های این گروهان ش��لیک ک��رد و همین امر 
موجب ش��د فش��ار وارد بر غواص های مستقر در 

اسکله کاهش یابد.
با روش��ن ش��دن آس��مان، نیروهای غواص 
محورهای دیگر موقعیت خود را یافتند و به طرف 
اسکله حرکت کردند. به این ترتیب، حدود ساعت 
هش��ت صبح اسکله االمیه به طور کامل به تصرف 
درآمد. س��پس، اس��کله البکر مطابق طرح به آتش 
کش��یده شد. نخس��تین فشار دش��من به االمیه در 
ساعت 10 با پرتاب یک موشک آغاز شد و به دنبال 
آن نیروی هوایی عراق به بمباران منطقه پرداخت. 
ش��لیک موشک های دوربرد تا شب ادامه یافت؛ به 
گونه ای که تا صبح روز دوم عملیات، چهار فروند 
دیگر به سوی اسکله شلیک شد. همچنین، دشمن 
توانست حوالی نیمه شب چند فروند شناور خود 

را به طرف اسکله بیاورد.
با فرارس��یدن روش��نایی روز دوم عملیات، 
هواپیمای دشمن در منطقه حضور یافتند و اسکله 
را بمباران کردند. سپس، ناوچه های عراقی آرایش 
گرفتند وبا حمایت هلی کوپترها به س��مت اسکله 
پیشروی کردند. فش��ار روی نیروهای خودی هر 
لحظه بیشتر می شد و بدیهی بود که بدون عملیات 
پش��تیبانی و تکمیلی که انج��ام آن به دالیلی انجام 
نگرفت، عملیات باید در همین حد ایذایی خاتمه 
یاب��د و نیروها منطقه را ت��رک کنند. به همین دلیل 
نیروها عقب نشس��تند و نزدیک ظهر اسکله االمیه 
در حالی که تاسیسات و تجهیزات آن کامال منهدم 
شده بود، مجددا به تصرف دشمن درآمد.تلفات و 
ضایع��ات وارده به دش��من در این عملیات به این 
شرح است : کشته شدن 63 نفر و به اسارت درآمدن 
بیش از 100 نفر عراقی، س��اقط شدن دو هواپیمای 
جنگنده دش��من، انهدام یک ناوچه دشمن، انهدام 
15 قبضه ضد هوایی و دو دستگاه رادار و به غنیمت 

درآمدن چهار دستگاه رادار دشمن.

خلب��ان هواپیماي فانتوم براي خالصي از س��واالت مبهمي که 
تمامي ذهنش را در برگرفته بود این بار در موقعیت و فاصله بس��یار 
نزدیکي به موازات دید خلبان، در مقابل کابین هواپیماي مس��افربري 
قرار گرفت و براي آخرین بار تالش کرد با خاموش و روش��ن کردن 
چراغ هاي وضعیت بر روي بال چپ و راست خود و با چراغ گردان 
قرمز بر روي سکان عمودي توجه خلبانان مستقر در کابین هواپیماي 

مسافربري را به خود جلب کند.
حاال او کمي نیز باالتر، درست به موازات دید چشمي خلبان و در 
سمت چپ قرار داشت. اینجا بود که تالش کرد مطابق دستورالعمل 
قوانی��ن پروازي با گردش یا بنک عمی��ق )steep bank( به چپ و 
سپس به راست و آنگاه به سمت چپ ادامه مسیر بدهد تا ضمن جلب 
توجه خلبان هدف، به او تفهیم کند که باید با گردش آرام به چپ او 

را دنبال کند و از ادامه مسیر منصرف شود.
ب��راي آلفا در آن تاریکي ش��ب و به رغ��م جثه بزرگ هواپیماي 
مس��افربري، با آن همه چراغ هاي متعدد روي بال و س��کان عمودي، 
آگاهي از اینکه آیا خلبان هدف پیام او را با حرکات استاندارد دریافت 
کرده یا خیر، چندان مشکل نبود. ولي ظاهراً وي عکس العملي از خود 
نشان نمي داد. بنابراین، آلفا ضمن گردش و برگشت به موقعیت قبلي با 
فرمانده پایگاه خود تماس گرفت و وضعیت را به اطالع ایشان رساند. 

پاسخ در قالب یک دستور صریح و واضح ارسال شد:
»... هواپیماي هدف باید در فرودگاه بندرعباس بنشیند.«

اخطار آتش در آسمان
اکنون بعد از س��ه نوبت تماس رادیویي و ارس��ال عالئم بصري 
و خاموش و روش��ن کردن چراغ هاي وضعیت و چشمک زن، خلبان 
شکاري باید دومین مرحله از عملیات رهگیري هوایي را اجرا مي کرد 
و آن ش��لیک تیر هوایي از مسلس��ل جنگنده خود بود که به موازات 
خط پرواز هواپیماي مسافربري در همان وضعیت از سمت چپ و از 

فاصله هزار پایي و هم سطح ولي باالتر صورت مي گرفت.
خلبان دنا آلفا، بالفاصله پس از دریافت دس��تور، موقعیت خود 
را تصحیح و اولین رگبار آگهي مسلس��ل را با س��ه ثانیه نواخت ممتد 
تیر آغاز کرد. تیرهاي مسلس��ل هواپیما از نوع جنگي و فش��نگ 20 
میلي متري آس��مان کویر ایران را به س��مت جنوب کرمان شکافت و 
در آن تاریکي ش��ب خطي از آتش را از دهانه مسلس��ل تا دور دست 

ترسیم کرد.
به نظر مي رسید خروج گلوله از دهانه مسلسل هواپیما به اندازه 
کافي با جرقه هاي تند و روشنایي خیره کننده باید خلبان قرقیزستاني 
را متوجه وخامت اوضاع کند. یعني هواپیما و مسافران او در معرض 
رهگی��ري هوایي و یا خط��ر جدي قرار گرفته اند و او باید بدون هیچ 
گونه تردید و در کمترین زمان ممکن از ادامه مس��یر منصرف شود و 
دس��تور خلبان هواپیماي شکاري را در تغییر حرکت پرواز به سمت 

مقصد تعیین شده پیروي کند.
هواپیماي ش��کاري آلفا پس از اقدام به شلیک با تکرار حرکات 
متناوب بال به چپ و راس��ت به س��مت چپ گ��ردش کرد و متنظر 

عکس العمل هواپیماي هدف شد.
عجی��ب بود، به رغم ش��لیک گلوله هایي که هر ی��ک از آن ها به 
تنهایي مي توانست یک فاجعه غم انگیز به همراه داشته باشد، آلفا هنوز 
در دریافت پیام مثبت از خلبان مسافر بري ناکام مانده بود. لبخند تلخي 
زد و با خود زمزمه کرد: »دیوانه، من دس��تور دارم تو و هواپیمایت را 
تحت هر شرایطي مجبور به فرود کنم، تحت هر شرایطي...« لرزشي 
ناگهاني س��راپاي خلبان آلفا را فرا گرفت. س��عي کرد آنچه از ذهنش 
مي گذرد، فراموش کند. بار دیگر با توکل جستن به قادر متعال بر افکار 

مختلفي که از ذهنش مي گذشت فائق آید.
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ادامه دارد

ائم��ه  عاش��ق  س��ربازان 
)ع( در دوران دف��اع  معصومی��ن 
مق��دس  مانند دیگ��ر رزمندگان، 
مخزن اس��رار جبهه ها بودند، آنان 
سفیراني از شهداء هستند  که هنوز 
غبار خس��تگي تن برش��انه دارند. 
اما نداي» هل م��ن ناصٍر ینصرني 
حس��ین زمان «در بی��ن الحرمین 

قلبشان هنوز تأللو دارد.
به ح��ق بس��یاري از آنان در 
خ��اک جبهه ها با جانبازي و ایثار، 
م��س وج��ود را طال کردن��د و در 
قاب نوشته اذهان خود، چله نشین 
س��جاده عشق شدند. این سربازان 
رزمنده، دلها را اسیر سلسله محبت 

ائمه کردند.
ح��ال از دریچ��ه  دل س��اده  
ب��ي ق��اب و نق��اب کالم یکي از 
دف��اع  دوران  از  آنان)س��ربازی 
مق��دس(، به نقش یاق��وت زنگار 
نبس��ته خاطره اي از حافظان قافله  
تشیع مي نگریم، باشد که واسطه اي 
براي اجابت آینه  دل ما ش��ود و در 
ایام خجسته  والدت حضرت ثامن 
الحجج علي ابن موس��ي الرضا)ع( 
دخیل ضری��ح او که پناه کبوتران، 
مأمن دل شکس��ته ها و خسته دالن 
است؛ تش��نگي انتظار را با چشمه  
فرج، سیراب زمزم سربازان جبهه  

مهدوي کنیم.
عاش��ق  قربان��ي،  عب��داهلل 
دلسوخته امام رضا)ع( و آذربایجاني 
تب��ار، س��ربازي را در خرمش��هر 
س��پري کرده اس��ت. وي خاطره 
خود را با ش��ورزاید الوصفي این 

چنین تعریف مي کند:
      مرحل��ه مقدمات��ي عملیات 
بیت المقدس ش��روع شده بود و  ما 
مشغول پیش��روي به سمت دشمن 
بودیم .ش��ب از راه رسید و تاریکي 
هم��ه ج��ا را فرا گرفت .از آس��مان 
و زمی��ن  آت��ش مي باری��دو غرش 
تانک ها و صداه��اي مهیب ادوات 
جنگي سراسر دشت را فرا گرفته بود.  
صداي فری��اد اهلل اکبر نوید پیروزي 
حمالت رزمندگان اسالم بود؛ اما من 
آن ش��ب حال دیگري داشتم؛ دیدن 
بلیت س��رباز کمکي  من که از اهالي 
مشهد مقدس بود؛ غوغایي در درون 

من ایجاد کرده بود.
 ه��ر لحظه که مي گذش��ت 
شوق وصال دیدن وزیارت بارگاه 
امام رضا)ع(در وجودم موج مي زد؛ 
ب��ه طوری که هر لحظ��ه که براي 
بارگیري آرپي چي بر مي گشتم، با 
دیدن سرباز مشهدي، شوق وصال 
آقا امام رض��ا)ع( در وجودم تازه  تر 
مي ش��د؛ آن شب اکثر شلیک هاي 
من به هدف مي خورد، اما در یک 
لحظه حرارت وصال آقا چنان رمق 
را از وجودم  برد  که  ناخود آگاه دو 
زانو به سمت مشهد مقدس نشستم 
و دستهایم رابه سمت آسمان بلند 

ک��ردم و گفتم: آقا !تو خود آگاهي 
که در دلم  چه مي گذرد،حاش��ا به 
کرمت که اگر وصالت را براي من 
مقدر کني ...  دیگر چیزي نفهمیدم،  
وقتي چش��م باز کردم دیدم سرباز 
مش��هدي باالي س��ر من نشس��ته 
است و دو نفراز بچه هاي امدادگر 

به سمت من مي آیند.
م��ن مجروح ش��ده ب��ودم .
احساس سوزش شدیدي از ناحیه 
پش��ت داش��تم واز کف دستم هم 
خ��ون مي آمد .توس��ط بچه هاي 
امدادگر به بیمارس��تان صحرایي 
پش��ت جبهه منتقل شدم. مداواي 
اولیه توسط امدادگران بیمارستان 
صحرای��ي انج��ام ش��د و بعد در 
خودروی��ي که دو مج��روح دراز 

کشیده بودند، سوار شدم.
 یکي از رزمنده ها پایش قطع 
ش��ده بود و حال خوبي نداش��ت 
و رزمن��ده دیگ��ر از ناحی��ه پهلو 
مجروح شده بود. من در وسط دو 

مجروح دراز کشیدم، به طوري که 
دس��ت راستم که سالم بود زیر سر 
مجروحي که پایش قطع شده بود 
و پاي چپم را به طور حلقه وار زیر 

سر مجروح دیگر قرار دادم.
 رانن��ده بالفاصله حرکت کرد 
و بعد از طي کردن مسافت طوالني 
به اهواز رسیدیم. به محض ورود ما 
به بیمارستان، امدادگران به سرعت 
خودشان را به ما رساندند. رزمنده اي 
که پایش قطع ش��ده بود در بین راه 
ش��هید ش��د؛ اما رزمنده دیگر هنوز 
زنده بود. مرا یکي از امدادگران نگاه 
کرد و با لبخند شیریني به من گفت: 
دالور ارتش��ي خس��ته نباشید .شما 
باید به بیمارس��تان ارتش فرس��تاده 
مي ش��دید. چون ش��رایط من زیاد 
حاد نبود گفتم: بیمارستان ارتش از 
اینجا فاصله دارد فقط مرا به لش��کر 
که نزدیک اینجاست برسانید، خودم 
به بیمارس��تان مي روم نمي خواهم  
آمبوالنس به خاطر من  معطل شود.

 از بیمارس��تان س��پاه  با یک 
آمبوالنس مرا به لش��کر رساندند. 
آنج��ا دو نف��ر از ه��م محلي هایم 
خدمت مي کردند؛ وقتي من را با آن 
حال دیدند بااحوالپرس��ی مختصر 
سریع سوار جیپ شدیم و به سمت 
بیمارس��تان حرکت کردیم. وقتي 
وارد بیمارستان شدیم آنجا  مملو از 
مجروحان جنگي بود. از دوستانم 
که مرا رس��انده بودند خداحافظي 
کردم وآنها  به خط برگشتند. داشتم 
داخل س��الن حرکت مي کردم که 

پرس��تاري برگ��ه اعزامم را گرفت 
گفت: کجا پانسمان کردي؟ گفتم: 
در بیمارستان س��پاه و اسمم را در 
لیستي نوشت و من را داخل سالن 

روي تخت خواباند.
 پ��س از چند دقیق��ه دکتري با 
چهره خن��دان آمد و گف��ت: دالور 
خس��ته نباشي، چي ش��ده زمینگیر 
شدي؟ من جواب دادم: چیزي نیست 
خوبم فقط کمي پش��تم مي س��وزد 
پانس��مان را باز کرد و دوباره معاینه 
ک��رد. گفت: خدا را ش��کر به نخاع 
ش��ما اصابت نکرده است اما باید به 
بیمارس��تان هاي داخل شهر بروید 
و آنجا بس��تري ش��وید. بعد از یک 
س��اعت  س��وار اتوبوس شدیم و به 
سمت پایگاه هوایي امیدیه حرکت 
کردیم. داخل میني بوس از هر کسي 
که س��ئوال مي کردیم که  به کجا مي 
رویم اظهار ب��ي اطالعي مي کرد تا 

این که به پایگاه امیدیه رسیدیم. 
من تا آن زمان با هواپیما پرواز 

نکرده بودم . هواپیماي آماده پرواز، 
»c-130« و در عقب هواپیما براي 
بارگیري باز بود و بچه ها یکي یکي 
وارد هواپیما شدند. داخل هواپیما 
براي هر یک از مجروحان وسایل 
امدادي پیش بیني و  باالي س��رهر 

مجروح، سرم تعبیه شده بود.
 به محض جاگیر ش��دن روي 
صندلي، توس��ط امدادگران داخل 
هواپیما س��رم به من تزریق ش��د. 
هن��گام تزریق س��رم، از پرس��تار 
س��ئوال کردم : برادر! م��ا در کدام 
ش��هر بستري مي شویم ؟ گفت: ما 
اطالع نداریم و هنگام حرکت فقط 
با خلبان  هماهنگ مي ش��ود.  پس 
از چن��د دقیقه هواپیما حرکت کرد 
و در آسمان اوج گرفت. پرستاران 
س��رم هاي مجروح��ان را چ��ک 
مي کردن��د و گاهي ناله مجروحي 
نگاه ه��ا را به خ��ود جلب مي کرد 
.همین هنگام صداي خلبان توجهم 
را ب��ه خ��ود جلب ک��رد که گفت 
:»پرس��تاران محترم! تاچند لحظه  
دیگ��ر در ف��رودگاه مش��هد فرود 
مي آییم، براي نشستن آماده باشید«. 
با ش��نیدن نام مشهد قلبم شروع به 
تپی��دن کردو بغ��ض راه گلویم را 
بست دیگر باورم نمي شد؛ منطقه 
عملیات��ي کجا ،حرم ام��ام رضا )ع(

کج��ا؟! فقط در آن لحظ��ه نام امام 
رضا)ع( ذکر لبم بود. هواپیما به آرامي 
فرود آمد، ماشین هاي آمبوالنس با 
آژیرهاي متوالي به ما نزدیک شدند 
.با هماهنگي که از قبل انجام گرفته 

بود، هر کسي به آمبوالنسي هدایت 
شد. از فرودگاه به سمت بیمارستان 

حرکت کردیم.
هنگام عبور از خیابان ها براي 
نخس��تین بار بارگاه طالیي آقا در 
نظ��رم جلوه گري ک��رد، فقط خدا 
مي دان��د آن موقع چه حالي به من 
دس��ت داد. بعد از طي کردن چند 
خیابان به بیمارستان رسیدیم. من 

دربخش جراحي بستري شدم .
حدود 2س��اعت که گذشت 
طاقت من سرآمد از پرستارسئوال 
کردم: خانم  ببخش��ید چطور باید 
به پابوس آقا بروم. خانم پرس��تار 
خیلي مودبانه پاسخ داد: حالت که 
خوب شود از همین جا براي حرم 
سرویس دارد مي تواني با برادران 

رزمنده به حرم مشرف شوید.
 من خیلي خوشحال شدم .با 
رفتن پرستار بالفاصله خودم را آماده 
کردم وبه محل حرکت میني بوس 
رساندم. سوار میني بوس شدم بعد 
از چند دقیقه میني بوس پرشد و به  
سمت حرم حرکت کردیم. دقایقي 
بعد به حرم رسیدیم و وارد صحن 
شدیم .از بلند گوها پخش شد که 
:»زائران محترم ! اکنون مجروحان 
جبه��ه وارد ح��رم مطهر ش��دند. 
خواهشمنداس��ت ب��راي زیارت 
رزمندگان ضریح مطهر را خلوت 

فرمایید«.
 وارد حرم ش��دیم م��ردم به 
احت��رام رزمندگان حرم را خلوت 
کرده بودند. با نگاه به ضریح مطهر 
اشک امان نمي داد. باورم نمي شد، 
ب��ا ص��داي  بلند گریه م��ي کردم. 
گفتم: آق��ا !خیلي آقایي،  من کجا، 
حرم ش��ما کجا؟ ب��ا ذکر صلوات 
خودم را ب��ه ضریح مطهر نزدیک 
کردم و با یک دس��ت ضریح آقا را 
گرفتم ،چون یک دس��تم مجروح 
بود نمي توانس��تم با دو دستم این 
کار را انج��ام دهم .به خودم  گفتم: 
ب��ي ادبي ب��ه آقا نباشد.س��پس با 
دست سالم، دس��ت مجروحم را 
روي ضریح ق��رار دادم. یک دفعه 

حضرت ابوالفضل)ع( یادم افتاد. 
رم��ق ازوجودم رفت به خود 
ک��ه آمدم س��رم روي زانو یکي از 
رزمن��دگا ن بود. گفت: برادر !یک 
دفعه کن��ار ضریح از هوش رفتي.  
بعد از زیارت دوباره به بیمارستان 
برگش��تم و هر روز ای��ن رفتن به 
حرم مداومت داش��ت تا وقتي که 
حالم خوب شد و دوباره به جبهه 
اع��زام ش��دم . از آن پ��س تا آخر 
خدمت، حض��ور امدادهای غیبی 
را حس می کردم و می دانس��تم که 
در این جنگ تنها نیس��تیم و دستي 
آسماني با ماست. دستي که هر گاه 
افتاده بودم یاریم کرد. دس��ت َکَرم 

علي بن موسي الرضا)ع(... 
 سرهنگ ستاد منصور احمدي

  *سربازان در خاك جبهه ها با جانبازي و ايثار، مس وجود 
را طال كردند و در قاب نوشته اذهان خود، چله نشين سجاده 

عشق شدند

از جبهه حسینی   تا  حرم رضوی

نتایج سیاسی  - نظامی عملیات 
»کربالی 3«



اشاره:
داع��ش در تالش اس��ت در 
س��ایه حمایت های غرب و برخی 
کش��ورهای منطقه،ب��ه ص��ورت 
سازمان یافته به اهداف جنایتکارانه 
خود برس��د.در همی��ن رابطه،این 
گروهک تروریس��تی ب��رای ایجاد 
رعب و وحش��ت اقدام به انتش��ار 
تصاویر جنای��ات خود در عراق و 
س��وریه می کند.به باور تحلیلگران 
داعش قصد دارد با انتشار تصاویر 
و ویدئوه��ای جنایاتی چون بریدن 
س��ر غی��ر نظامی��ان این پی��ام را به 
مخالفان خود بدهد که سزای عدم 
همپیمانی با این گروهک تروریستی 
چیست.در این مقاله تالش شده تا 
به برخ��ی اقدامات هدفمند داعش 

در شبکه های مجازی اشاره شود.
***

ویدیوی س��ربریدن بی رحمانه 
جیمز فول��ی، خبرن��گار آمریکایی 
که اخیراً توس��ط داعش منتشر شد، 
نش��ان دهنده برجسته ترین اقدام این 
گروه تروریستی در مبارزه خود علیه 
غرب در شبکه های اجتماعی است.

ب��ه گزارش پای��گاه هافینگتون 
پست، گروه داعش نشان داده که یک 
راهبرد پیچیده در شبکه های اجتماعی 
در پیش گرفته است که در این راستا 
از ویدئوهای با کیفیت و کمپین های 

هشتگی در توییتر بهره می برد.
ای��ن اقدامات داعش در تضاد با 
ویدئوهای بی کیفیت اسامه بن الدن، 
رهبر کشته  شده القاعده هستند که در 
س��ال های زندگی پنهانی وی به طور 
دوره ای در ش��بکه های تلویزیون��ی 

منتشر می شدند.
»پی.جی.کرولی« ک��ه در دوره  
اول ریاس��ت جمهوری باراک اوباما 
معاون وزیر امور خارجه آمریکا بود، 
گفت: این اقدامات یک بازی قدیمی 
اس��ت که اکن��ون به ش��کلی جدید 
بازی می ش��ود.وی عنوان می کند که 
ش��یوه های داعش در عین پیچیدگی 
ممکن است به سبب بی رحمی نهفته 

در آن ها نتیجه عکس بدهند.
ویدئ��وی س��ربریدن خبرنگار 
آمریکای��ی که داعش اخیراً منتش��ر 
کرد می تواند نشان دهد که این گروه 
نس��بت به باج خواهی هایش جدی 
بوده و می تواند همزمان با نبردهایش 
ب��ه منظ��ور تش��کیل خالف��ت در 
خاورمیانه، ترس و وحشت بیشتری 

بیافریند.
همچنی��ن ای��ن ویدئو موجب 
تالش ف��راوان پایگاه های اجتماعی 
از جمل��ه یوتیوب و توییتر به منظور 
حذف تصاویر و ویدئوی این قتل و 

جلوگیری از گسترش آن شد.
فیلیپ اسمیت، یک پژوهشگر 
گروه ه��ای افراطگ��را در دانش��گاه 
مریلند گفت که وی ش��اهد افزایش 
فعالی��ت داعش و حامی��ان آن در ماه 
ژوئن در ش��بکه های اجتماعی بوده 

است.
داع��ش  رس��انه ای  راهب��رد 
س��وهای  و  س��مت  نش��ان دهنده 

گوناگون این شبه نظامیان است.
گروه الحیات به عنوان ش��اخه  
رس��انه ای داع��ش در م��اه ژوئیه در 
رس��انه های اجتماع��ی، ویدئویی با 
زیرنویس انگلیس��ی منتش��ر کرد که 
چن��د ک��ودک را نش��ان می دهد که 
در کن��ار ش��به نظامیان در حال افطار 
هس��تند. همچنین الحیات یک هفته 
بع��د همزمان با عید فط��ر ویدئویی 
منتشر کرد که نشان دهنده یک اعدام 

دسته جمعی بود.
الحی��ات همچنین یک روزنامه 
اینترنتی که به زبان انگلیس��ی ترجمه 
ش��ده را منتشر می کند. جی.ام. برگر، 
IntelWire.com پایگاه سردبیر 

که سال ها تالش های افراط گران در 
شبکه های اجتماعی را تعقیب کرده،  
اظه��ار می دارد که در ش��بکه توییتر 
هزاران حس��اب کارب��ری مرتبط با 

گروه داعش وجود دارد.
برخ��ی از کاربران این ش��بکه 
مدعی هس��تند که جزو شبه نظامیان 
هس��تند و برخی دیگر نی��ز خود را 
حامی این گ��روه می دانند. همچنین 
برخ��ی دیگ��ر نی��ز می گوین��د که 
ارتباط��ی با این گروه ندارند و این به 
آن ها کمک می کند تا از ش��بکه های 

اجتماعی حذف نشوند.
ای��ن حس��اب های کارب��ری 
پیام های توییتری یکدیگر را مجدداً 
منتش��ر می کنن��د و پیام هایی را برای 
چندین حس��اب کارب��ری دولتی و 
همچنین حساب های کاربری مربوط 
به رس��انه ها و حتی افراد مشهور که 
ح��اوی تصاویر س��ربریدن و تهدید 

علیه آمریکا است، می فرستند.
حامیان داعش همچنین گاهی 
اوقات رویکردی عامه پسندتر دارند. 
هنگام��ی که رابی��ن ویلیامز، بازیگر 
مش��هور هالی��وود فوت ک��رد، یک 
حس��اب کاربری مرب��وط به داعش 
Mujahid4life@ در توییتر به نام
با انتش��ار پیامی گفت که هنگامی که 
بچه بوده عاش��ق فیل��م »جومانجی« 
بوده اس��ت. این فرد همچنین درباره 
عالق��ه اش به فیلم ه��ای دیگر نظیر 
کارت��ون شیرش��اه صحب��ت ک��رد. 
حس��اب کارب��ری وی اکنون حذف 

شده است.
چندی پیش شماری از حامیان 
داع��ش به زع��م خود ی��ک کمپین 
اینترنتی راه انداخته و با شیش��ه های 
شکالت »نوتال« در مناطقی در سوریه 
و عراق که تحت اشغال داعش است، 

عکس انداخته اند.
اس��میت عن��وان ک��رد: ای��ن 
الگوه��ای رفت��اری در تاالره��ای 
اینترنتی س��ازماندهی و برنامه ریزی 
شده و سپس به عنوان یک راهبرد در 
شبکه های اجتماعی استفاده می شود 

ت��ا داع��ش را با غربی ها دوس��ت و 
آش��نا نشان دهد. این رویکرد دوگانه 

تناقض هایی شگفت آور دارد.
تقریب��اً هم��ان هنگام��ی ک��ه 
حساب های کاربری مرتبط با داعش 
تصاویر مربوط به ش��کالت نوتال را 
منتش��ر می کردند تصوی��ر مربوط به 
یک کودک استرالیایی که سر بریده در 
دس��ت گرفته، توسط حامیان داعش 

در توییتر منتشر شد.
جان ک��ری، وزیر امور خارجه 
آمریکا سریعاً این تصویر را محکوم 
کرد و آن را بس��یار ش��رم آور دانست 
و گفت:ای��ن تصویر نش��ان می دهد 
ک��ه داعش تا چ��ه ح��د از هرگونه 
اس��تانداردی که می ت��وان با آن حتی 
گروه ه��ای تروریس��تی را م��ورد 

قضاوت قرار داد به دور است.
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا 
از طری��ق واحدی موس��وم به »مرکز 

ارتباطات راهبردی مبارزه با تروریسم« 
ب��ه طور روزانه با تروریس��ت ها و به  
اصطالح نیروهای جدید آن ها تعامل 
دارد. این مرکز در س��ال 2011 با یک 

فرمان اجرایی تشکیل شد.
آمری��کا در ابت��دا از تاالرهای 
اینترنتی استفاده می کرد تا با تبلیغات 
داع��ش مقابله کند ام��ا داعش اواخر 
سال گذش��ته میالدی تبلیغات خود 
را به توییتر منتقل کرد و در دس��امبر 
2013 نخستین پیام توییتری خود را 

فرستاد.
در ماه ژوئیه وزارت امور خارجه 
آمریکا اعالم کرد که پیام هایش را که 
داعش را هدف قرار می دهند افزایش 
داده اس��ت همچنین مرکز ارتباطات 
راهب��ردی مبارزه با تروریس��م چند 
روز پی��ش صفحه ای در فیس��بوک 

ایجاد کرد.
به گفته »ویل مک کانتس«، یک 

مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا 
که به ایجاد این مرکز کمک کرده است 
این تالش ها بیش از آنکه شبه نظامیان 
متعهد را هدف قرار دهد کس��انی که 
بی طرف هستند را هدف قرار داده و 
به دنبال آن هس��تند تا جلوی جذب 
آن ها توسط داعش و دیگر گروه های 

تروریستی را بگیرند.
مک کانتس خاطرنشان ساخت: 
یک��ی از چالش هایی که وزارت امور 
خارج��ه آمریکا پی��ش رو دارد این 
اس��ت که چط��ور ما بتوانی��م به حد 
کافی نس��بت به آنچ��ه که می گوییم 
جل��ب توجه و در عین حال از جلب 
توجه کس��انی که نباید متوجه شوند 

اجتناب کنیم.
وی افزود: ش��ما نمی خواهید با 
هر افراط گری تعامل داش��ته باش��ید 
زی��را نمی خواهید توج��ه آن ها را به 

خود جلب کنید.

وزارت امور خارجه آمریکا در 
یک حساب کاربری در توییتر به نام 
»دوباره فکر کرده و منصرف شوید« 
به طور متناوب از هش��تگ هایی که 
داع��ش ب��ه منظور جل��ب نیروهای 
بیشتر استفاده می کند، علیه آنها بهره 

می برد.
 هنگامی که کاربران توییتر پیام 
دادند که اعض��ای اقلیت ایزدی های 
عراق تس��لیم داعش شده اند حساب 
کاربری »دوباره فکر کرده و منصرف 
شوید« پیام داد: هر چیزی که با آن از 
سر بریدن اجتناب شود ارزش دارد.

از سوی دیگر کاربران آمریکایی 
عادی در شبکه های اجتماعی با داعش 
مقابله می کنن��د. هنگامی که حامیان 
داع��ش در توییتر تصویر یک پرچم 
داع��ش در یک تلفن همراه در مقابل 
کاخ سفید را منتشر کردند بسیاری از 
آمریکایی ها در واکنش به آن ها متقاباًل 
دست به تهدید زدند و قدرت نظامی 

آمریکا را به رخ کشیدند.
هنگامی که تصاویر وحش��یانه 
س��ر بریدن فولی در اینترنت منتشر 
شد، گروهی از کاربران آمریکایی به 
مردم گفتند که جلب توجه به داعش 
را متوقف کرده و به جای آن تصاویر 
مربوط به فول��ی را هنگامی که زنده 

بود منتشر کنند.
یک��ی از بزرگترین چالش های 
گروه های��ی مث��ل داع��ش حف��ظ 
محتوای خود بر روی اینترنت است. 
پایگاه هایی نظیر فیسبوک در شرایط 
عضوی��ت خ��ود به طور مش��خص 
فعالیت تروریستی را ممنوع و همراه 
با توییتر و یوتیوب تالش می کنند تا 
محتوای تصویری مربوطه را حذف 

کنند.
اخیراً ماری هارف، س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا اعالم 
کرد این وزارتخانه ویدئوی سربریدن 
فول��ی را در ش��بکه های اجتماع��ی 
با اس��تناد به محت��وای تصویری آن 
و ن��ه ارتب��اط آن با داع��ش به عنوان 
یک محت��وای ممنوعه گزارش کرده 

است.
ش��به نظامیان به ش��دت تالش 
دارن��د از حذف محتوای خودش��ان 
جلوت��ر باش��ند و این محت��وا را در 
س��طحی گس��ترده توزی��ع کنند. به 
مج��رد اینکه یکی از حس��اب های 
کاربری آن ها حذف ش��ود، ویدئو و 
تصاوی��ر مربوط ب��ه آن از قبل مجدد 
منتشر شده اند. شبه نظامیان همچنین 

پایگاه هایشان را تغییر می دهند.
ک��رد:  خاطرنش��ان  برگ��ر 
حس��اب های کاربری رسمی داعش 
از توییتر حذف شده اند و وی شاهد 
بوده که 90 حس��اب کاربری مربوط 
ب��ه داعش ناپدی��د ش��ده اند. با این 

حال وی اکن��ون می گوید که داعش 
به سراغ ش��بکه  اجتماعی منبع  بازی 
مانند فرندیکا و همچنین شبکه  مبتنی 

بر نرم افزار دیاسپورا رفته است.
تالش برای تجزیه خاورمیانه

مدت��ی اس��ت از همپیمان��ی 
بین المللی و منطقه ای علیه تروریسم 
و به شکل خاص علیه داعش و جبهه 
النصره سخن گفته می شود. در همین 
راس��تا قطعنامه 1270 شورای امنیت 
علی��ه داعش و جبهه النصره به عنوان 
دو سازمان و گروه تروریستی صادر 
ش��د. مقامات انگلیس��ی، فرانسوی 
و آمریکایی بی��ش از دیگران در این 
باره س��خن می گویند با این تفاوت 
ک��ه آمریکایی ه��ا هنوز ب��ه این باور 
نرسیده اند که چشم در چشم با داعش 
روبرو ش��وند زیرا از نگاه واشنگتن، 
داع��ش هنوز خطری مس��تقیم علیه 

آمریکا نیست.
رئیس جمهور فرانس��ه معتقد 
اس��ت باید ب��رای مقابله ب��ا داعش 
اتحادیه ای بین المللی ایجاد ش��ود اما 
در ای��ن میان ادع��ا می کند که رئیس 
جمهوری سوریه همپیمان تروریسم 
اس��ت و جای��ی در مب��ارزه علیه آن 

ندارد.
رئیس جمهور آمریکا نیز معقتد 
است که داعش یک سرطان است که 
ریش��ه کنی آن کار ساده ای نیست و 
نیازمن��د وقت کافی اس��ت. معنای 
حرف وی این اس��ت که حاال حاالها 
باید با داع��ش در خاورمیانه زندگی 
کرد. وی نیز معتقد است باید پیمانی 
منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با 

آن ایجاد شود.
وزارت دف��اع آمریکا نیز اعالم 
کرده اس��ت که تاکنون هفت کشور 
به برنامه مسلح کردن اقیلم کردستان 

عراق پیوسته اند.
از س��وی دیگر دولت س��وریه 
اع��الم کرده اس��ت ک��ه پروازهای 
شناس��ایی نیروی هوای��ی آمریکا در 
استان های رقه و دیرالزور این کشور 
ب��ه منظور جمع اطالع��ات مراکز و 
نیروهای داعش آغاز ش��ده اس��ت. 
ولی��د معل��م، وزیر خارجه س��وریه 
نیز پیش��تر آمادگی س��وریه را برای 
حضور در هرگون��ه پیمان منطقه ای 
و بین الملل��ی برای مبارزه با داعش و 
تروریس��م اعالم و تاکید کرده بود که 
بدون حضور سوریه هرگونه تشکیل 
اتحادیه ای بین المللی علیه تروریسم 

در خاورمیانه بی معنی است.
و  آمریکایی ه��ا  ب��اور  ب��ه 
فرانسوی ها برای مبارزه با تروریسم 
در س��وریه باید به گروه هایی کمک 
ک��رد ک��ه در جنگ با داعش به س��ر 
می برن��د تا موض��وع حضور دولت 
س��وریه در جنگ با داعش از دستور 

کار خارج شود.
ای��ن در حالی اس��ت که جبهه 
النص��ره براس��اس قطعنام��ه 1270 
شورای امنیت خود یکی از مصادیق 
بارز تروریس��م در س��وریه است و 
اتفاقا با داعش در حال جنگ اس��ت 
لذا آیا بای��د از این گروه نیز حمایت 

لجستیک کرد به این دلیل که با داعش 
می جنگد؟

ام��ا خروج��ی ای��ن مواضع 
چیست؟

1- آمریکا و اروپا مصمم هستند 
به جای مس��لح و مجهز کردن دولت 
عراق به س��وی اقلیم کردستان روی 
آورن��د و کردهای ع��راق را به جای 
دول��ت مرکزی م��ورد حمایت قرار 
دهن��د تا این اقلی��م بتواند از خود در 

برابر داعش دفاع کند.
2- آمریکا و اروپا تاکنون مصمم 
هس��تند تا ب��ه جای تقوی��ت دولت 
مرکزی سوریه از گروه های ضد نظام 
س��وریه تحت عنوان مبارزه با داعش 

حمایت لجستیک کنند.
3- اقدامات پیش��گیرانه آمریکا 
در س��وریه از جمل��ه پروازه��ای 
شناس��ایی برفراز خاک سوریه بدون 
هماهنگی با دولت سوریه است و از 
نگاه سوریه نقض حاکمیت ملی این 

کشور است.
4- آمری��کا و اروپا در برخورد 
مستقیم با داعش جدی نیستند. برای 
نمون��ه نیروه��ای ناتو ب��ا همکاری 
نیروهای هوایی آمریکا تحت عنوان 
حمای��ت از انقالبی��ون لیبی، نیروی 
هوایی، دریایی و زمینی کشور لیبی را 
نابود کردند تا ش��هر بنغازی به دست 
نیروهای طرفدار قذافی سقوط نکند. 
چرا همین اقدام توسط آمریکا و ناتو 
علیه داعش صورت نمی گیرد؟ این 
در حالی اس��ت ک��ه قطعنامه 1270 
تحت فصل هفتم )یعنی بکار گیری 
قدرت و زور علیه داعش( به تصویب 

رسیده است.
5- مان��ور سیاس��ی و تبلیغاتی 
آمری��کا و اروپا علیه داعش بس��یار 
گس��ترده اس��ت اما آنها تاکنون هیچ 
اقدام ج��دی برای تش��کیل پیمانی 
منطقه ای و بین الملل��ی علیه داعش 
صورت نداده اند. از همه مهمتر اکنون 
ترکی��ه یکی از ه��م پیمانان آمریکا و 
از اعض��ای ناتو مرکز اصلی تجارت 
نف��ت و تامین مواد غذایی و امکانات 
نظامی داعش اس��ت. چرا ترکیه این 
خط استراتژیک را براساس قطعنامه 

1270 قطع نمی کند؟
6- دولت های مرکزی در دمشق 
و بغ��داد س��تون های اصلی مبارزه با 
داعش و جبهه النصره در س��وریه و 
عراق هستند اما در محاسبات آمریکا 
و اروپ��ا جایی ندارند در مقابل اقلیم 
کردستان و گروه های مسلح مخالف 
نظام سوریه در این دو کشور تقویت 
نظامی می شوند.آمریکا و اروپا اکنون 
از یک س��و با مس��امحه کاری اجازه 
پیش��رفت داعش و جبهه النصره در 
دو کش��ور عراق و سوریه را می دهند 
ت��ا بح��ران خاورمیانه خ��ط پایانی 
نداشته باشد و از سوی دیگر مراکز و 
طرف های تجزیه طلبی در دو کشور 
عراق و س��وریه را تقویت می کنند تا 
در ص��ورت غلبه بر داعش عملیات 
تجزیه س��وریه و عراق اجرایی شود 
ک��ه خود آغ��از بح��ران جدیدی در 

خاورمیانه خواهد بود.

یکی دیگر از جنبه های اس��تراتژی محوری ما در آس��یا این بود که 
هندوس��تان را ه��م به صحنه سیاس��ی آسیا-اقیانوس��یه بیاوری��م. هند با 
برخورداری از یک دموکراس��ی بزرگ و یک کرس��ی کامل در پش��ت میز 
منطقه می توانس��ت به جای آنکه از الگوی خودکامگی و س��رمایه داری 
دولتی چین پیروی کند کشورهای دیگری را به گشایش سیاسی و اقتصادی 

تشویق کند.
از اولین سفرم به هند در سال 1995 همراه با چلسی خاطرات زیبایی 
در ذهن داش��تم. به یکی از ش��یرخوارگاههایی رفتیم که مادر ترزا57 اداره 
می ک��رد. مادر ترزا همان راهبه کاتولی��ک متواضعی بود که خیریه هایش 
او را تبدی��ل ب��ه یک قهرمان جهانی کرد. آن ش��یرخوارگاه پر بود از دختر 
بچه هایی که در خیابان یا جلوی مراکز خیریه رها ش��ده بودند تا کس��ی 
از آنه��ا مراقب��ت کند. علت ای��ن بود که اینها دختر بودند و پس��ر نبودند. 
خانواده های آنها پس��ر می خواس��تند و حاال که فرزند آنها دختر شده بود 
برای خانواده هایش��ان بی ارزش بودند. سفر ما باعث شد که دولت محلی 
جاده منتهی به این شیرخوارگاه را سر و سامان بدهد و خاک و ُخل موجود 
در مسیر راه را بردارد. در سال 1997 زمانی که مادر ترزا مرد، من در راس 
هیاتی امریکایی در مراس��م تش��ییع او در کلکته شرکت کردم تا به میراث 
برجس��ته انس��انی او ادای احترام کنم. تابوت سر باز او در خیابانها گردانده 
شد و روسای جمهور، نخست وزیران و رهبران مذهبی از ادیان و مذاهب 
گوناگون تاجهای گل س��فید نثار او کردند. بعد جانش��ین او مرا به دیداری 
خصوصی در دفتر مرکزی موسس��ه خیریه ش��ان دعوت کرد. تابوت مادر 
ترزا در یک اتاق ساده با در و دیواری کامال سفید قرار داده شده بود. چند 
ش��مع سفید روش��ن بود که نور اتاق را تامین می کرد. راهبه ها به صورت 
دایره ای شکل ایستاده بودند و دعا می خواندند. تابوت را در پایان مراسم 
به این اتاق آورده بودند. این آخرین محل آرامش او بود. در کمال تعجب 
از من خواستند که دعایی بکنم. اول درنگ کردم بعد سر فرود آوردم و از 
خدا تشکر کردم که به من فرصت داد تا با این زِن مقدِس قدرتمنِد نحیف 

در دوران حیاتش آشنا شوم.
اولین س��فر من به هند به عنوان وزیر امور خارجه در تابس��تان 2009 
انجام ش��د. 14 س��ال از اولین س��فرم به هند گذشته بود. حاال بعد از آن 14 
س��ال، رواب��ط تجاری هند با امریکا از کمت��ر از 10 میلیارد دالر به بیش از 
60 میلیارد دالر بالغ ش��ده و قرار بود تا س��ال 2012 به یکصد میلیارد دالر 
برس��د. هنور موانع و محدودیت های زیادی بر س��ر راه دو کشور بود. اما 
ش��رکتهای امریکایی آرام آرام در حال پیدا کردن دسترس��ی به بازار هند 
بودند و از این راه اشتغال و فرصتهایی برای هر دو کشور ایجاد می کردند. 
شرکتهای هندی هم در امریکا سرمایه گذاری می کردند و کارگران ماهر 
هندی بس��یاری در حال درخواس��ت ویزا برای کار در امریکا و کمک به 
مبتکران امریکایی که تازه کارش��ان را آغاز می کردند، بودند. ساالنه بیشتر 
از یکصد هزار دانش��جوی هندی در امریکا تحصیل می کردند. بعضی از 
آنها بعد از فارغ التحصیلی به کشورش��ان باز می گش��تند تا در خدمت هند 
باش��ند و بس��یاری دیگر از آنها در امریکا می ماندند تا به اقتصاد این کشور 
کمک کنند.در دهلی نو به یک انجمن رفتم که جمع کثیری از افراد از جمله 
مونموهان سینگ58 نخست وزیر، رهبران بازار کسب و کار، کارآفرینان زن، 
دانشمندان حوزه انرژی و محیط زیست و دانشجویان در آن حضور داشتند. 
از دیدن سونیا گاندی59 رهبر حزب کنگره ملی هند در این جمع خوشحال 
شدم. من از دهه 1990 با سونیا گاندی آشنا بودم. او و نخست وزیر سینگ 
توضیح دادند که هند چگونه در نوامبر گذشته در برابر حمالت تروریستی 

به شهر بمبئی، در برابر پاکستان خویشتنداری نشان داده است.
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پي نویس:

بخشهشتموپايانيآمريکا، داعش و بازخوانی سیاست مهار  مقاومت 

کمپین پیچیده داعش در شبکه های اجتماعی



ـ  ــتانها  شهرس ــرويس  س
سخنگوي فراكسيون محيط زيست 
و توسعه پايدار مجلس با تاكيد بر 
ــي عوامل آلودگي  ضرورت بررس
ــا؛ گفت:  ــزر و رفع آنه درياي خ
نشت موادنفتي به دريا عامل اصلي 
ــت كه بايد تدابير  آلودگي آب اس
ــورهاي حاشيه  ــبي بين كش مناس
براي جلوگيري از ورود موادنفتي 

به درياي خزر اتخاذ شود.

ــيني صدر با انتقاد  مويد حس
ــم توجهي به موضوع آلودگي  از ك
ــزر در نتيجه ورود مواد  درياي خ
ــهرهاي  ــي و فاضالب هاي ش نفت
ــاحلي و گسترش الودگي ها در  س
اين دريا؛ گفت: كشورهاي حاشيه 
ــبت به تامين  درياي خزر بايد نس
ــه ويژه  ــت محيطي آن توج زيس

داشته باشند.
ــده مجلس با تاكيد  اين نماين

ــه درياي  ــيدگي ب ــه رس ــر اينك ب
ــالش براي  ــن ت ــزر و همچني خ
ــاي آن نيازمند عزم  رفع آلودگي ه
ــورهاي ساحلي است؛  تمامي كش
ــت: كشورهاي حاشيه  اظهار داش
ــزر كمترين همكاري را  درياي خ
ــراي بهبود وضع اين دريا ندارند  ب
ــا براي بهبود اوضاع  و تالش آن ه

رضايت بخش نيست.
ــتي كه  ــا يادآوري نشس وي ب

ــي مشكالت  در تهران براي بررس
ــورهاي  درياي خزر با حضور كش
ــد، گفت:  ــايه آن برگزار ش همس
ــت تمامي مشكالت  در اين نشس
ــرح و راهكارهاي  ــا مط ــن دري اي
ــورهاي حاشيه اي  پيشنهادي كش
ــي شد  ــرايط بررس براي بهبود ش
كه اميدواريم با به كار بستن تدابير 
اتخاذ شده؛ شاهد بهبود شرايط آن 

باشيم.
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ایمیل  خط ارتباطي :

چند نکته در خور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می  كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان ، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند.
با تشکرـ  سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

پاسخ مسئوالن

در نوشتن گزارش بي طرف باشيد 
ــاگرنماها« به  ــال، آزرده از تماش ــي در گزارش »فوتب ــاي درويش آق
تماشاگران برخي كشورهاي خارجي اشاره و اعمال زشت و ناپسند آنان 
را بيان كرده بود،  حال آنكه در ايران هم متاسفانه شاهد رفتارهاي ناشايست 
از سوي برخي از تماشاگران بوده ايم كه به طور مثال بازي برگشت ايرانـ  

ايرلند قابل ذكر است. در نوشتن گزارش بايد بي طرف باشيم. 
اسالمشهرـ  پرويز كهنسال 

قتل عام با اعدام فرق دارد 
ــوريه قتل  ــروه داعش تعداد زيادي از افراد بيگناه را در عراق و س گ
ــا از كلمه اعدام به جاي  ــت. حال آنكه در برخي روزنامه ه ــام كرده اس ع
ــود. معناي اين دو كلمه تفاوت دارد. براي اعدام،  ــتفاده مي ش قتل عام اس
ــود، اما قتل عام، وحشيانه و بدون  ــكيل مي ش حكم صادر و دادگاهي تش

رجبي حكم قضايي است. 
نوبت هاي بيمارستان  ميالد طوالني است 

نوبت هاي بيمارستان ميالد بسيار طوالني است. براي نشان دادن آزمايشم 
به پزشك معالج در بيمارستان ميالد نوبت گرفتم كه مسئوالن مربوط 3 ماه بعد 

وقت دادند، حال آنكه تا آن زمان بار ديگر بايد آزمايش بدهم. 
از مراجعان بیمارستان میالد 

آزمايشگاه ها كل هزينه بيمه را كسر كنند 
مراحل گرفتن هزينه آزمايش از مراكز بيمه تكميلي سخت است، چرا 
آزمايشگاه ها كل مبلغ بيمه را در همان محل كسر نمي كنند تا افراد مجبور 
ــاعت ها به دنبال دريافت پولي كه به آزمايشگاه ها پرداخته اند،  ــند س نباش

بدوند؟
يك بیمار بیمه تکمیل درمان 

مطالبات معوقه جانبازان آزاده 
يك جانباز آزاده هستم، چرا مطالبات معوقه جانبازان آزاده پرداخت 

نمي شود. 
شهرريـ  جانباز آزاده 

سازمان بسيج مستضعفين اقدام كند 
پيشنهاد مي شود سازمان بسيج مستضعفين پيامكي به ايرانيان ارسال 

كنند و هفته دفاع مقدس را به آنان تبريك بگويد.
بسیجي دوران دفاع مقدس 

گاليه از رفتار كاركنان ثبت اسناد و امالك مالرد 
متأسفانه برخورد اغلب كاركنان اداره ثبت اسناد و امالك مالرد كرج 

با مراجعان، مناسب نيست و با گفتار ناپسند با افراد سخن مي گويند.
مالردـ  از مراجعان به اداره ثبت اسنادو امالك 

حروف روزنامه را درشت تر كنيد 
ــاپ كنيد. زيرا  ــت تر و پررنگ تر چ ــاً روزنامه را با فونت درش لطف

خواندن فونت هاي ريز باعث سردرد مي شود.
خواننده روزنامه اطالعات 

مسئوالن موانع سرمايه گذاري را بردارند 
براي تأسيس شركت سرمايه گذاري در زمينه خريد و فروش سهام و 
اوراق بهادار بورس، به سازمان منطقه آزاد كيش مراجعه كردم كه جواب 
ــنيدم تأسيس و راه اندازي شركت هاي سرمايه گذاري با هدف خريد و  ش

فروش سهام صرفاً با مجوز رسمي سازمان بورس امكانپذير است. 
ــده  ــته كه از زمان دولت نهم در مناطق آزاد باب ش اين قانون نانوش
است، آيا براي سرمايه گذاري مانع ايجاد نمي كند؟ مسئوالن بايد مردم را 

به سرمايه گذاري تشويق كنند و موانع آن را بردارند. 
از متقاضیان سرمايه گذاري 

تذكر به دولتمردان آمريكا
ــت. بايد به  ــنهاد مذاكره درباره داعش را داده اس آمريكا به ايران پيش
دولتمردان اين كشور يادآور شد به اصطالح هر كس گوساله را باالي پشت 

بام برده است، خودش هم پايين بياورد!
تلفن به خط ارتباطي

دولت صرفه جويي كند
كاش موضوع حاد بودن كمبود آب و برق را مسئوالن هم باور دارند 
ــيرهاي آب در پارك ها و  ــراي بازديد به صورت مرتب از ش ــي ب و ناظران
سرويس هاي بهداشتي استخدام كنند و همچنين هيچ برق اضافه اي در معابر 

نبايد روشن باشد و در ادارات هم در مصرف آن صرفه جويي شود.
شهروند تهراني

تشكر از پرداخت معوقات بازنشستگان
به عنوان يك بازنشسته، از رئيس سازمان بازنشستگي كشوري براي 

پرداخت معوقات بازنشستگان، سپاسگزارم.
دبیر بازنشسته

داعش را غرب پرورش داده است
ــالم را تخريب كند،  ــت تا اس گروه داعش را غرب پرورش داده اس
حال آن كه بحمداهلل هدفش تحقق نيافته و خود هم از اقدامات اين گروه 

جنايتكار به ستوه آمده و درمانده شده است.
يك معلم

اطالع رساني كنند
لطفاً اطالع رساني كنند چه زماني به فرزندان تازه متولد شده، يارانه 

تعلق مي گيرد؟
پدر نوزاد

گاليه از اداره گاز شهرستان تكاب
اداره گاز شهرستان تكاب )آذربايجان غربي( براي قبض هاي گاز كه 
مصرف ماهيانه آنها صفر است، مبالغي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به 
مالكان تحميل مي كند و مأموران اداره گاز نيز در اين باره پاسخگو نيستند. 

ضروري است مسئوالن پاسخگوي سئواالت مشتركان گاز باشند.
تکاب )آذربايجان غربي(ـ  مشترك گاز خانگي 

درخواست از شهرداري منطقه 4
مدتي است شهرداري منطقه 4، فلكه سوم تهرانپارس را به حال خود رها 
كرده است، به طوري كه استخر داخل فلكه به رختشويخانه برخي افراد تبديل 
شده و از سرويس بهداشتي، يك مخروبه بر جاي مانده است. اگر مسئوالن 
شهرداري قصد رسيدگي به اين فضاي سبز را ندارند، حداقل نسبت به حذف 

استخر و تخريب سرويس سابقاً بهداشتي، هر چه سريع تر اقدام كنند!
از اهالي تهرانپارس

ضرورت ابالغ اظهارنامه هاي ارسالي به مالكان
ــالي مديران مجتمع هاي بزرگ براي  در برخي موارد، اظهارنامه  ارس
ــرايداران  ــكوني به كارگران يا س ــارژ از مالكان واحدهاي مس مطالبه ش
مجتمع ها ابالغ مي شود و از اين رو بدون پاسخ باقي مي ماند. بهتر است اين 

فرآيند تغيير كند و اظهارنامه ها صرفاً به مديران مجتمع ها تسليم شود.
يك مجتمع نشین

اخبار حوادث

نشت مواد نفتي، عامل اصلي آلودگي درياي خزر است

پاسخ شركت حمل و نقل ريلي رجاء در مورد مهمانداران قطارها
ــي در روزنامه اطالعات  ــا عنايت به چاپ پيام ــالم و احترام، ب ــا س ب
ــتون »خط ارتباطي مردم  ــماره 25961، صفحه 13، س مورخ 93/6/12، ش
ــتند«،  ــكل مواجه هس ــر عنوان »مهمانداران قطار با مش ــا اطالعات« زي ب
ــت در اولين شماره آن  ــود، خواهشمند اس ــال مي ش توضيحات ذيل ارس

نشريه درج شود:
ــافري رجاء، تحت استخدام  ــاغل در قطارهاي مس كليه مأمورين ش
ــت اعزام آنها تابع  ــرف قرارداد با رجاء و وضعي ــركت هاي پيمانكار ط ش
شرايط قراردادي با شركت متبوع مي باشد. لذا ضمن اعالم اين نكته كه اين 
مجموعه بر ارائه خدمات از طرف پيمانكاران بر كاركنان ايشان به صورت 
ــنجش ميزان  ــتمر نظارت معمول را لحاظ مي نمايد و به رغم آن كه  س مس
انطباق توافقات و تعهدات في مابين ايشان و كارفرماي طرف قراردادشان 
ــررات تأمين اجتماعي و كار  ــكار راهبري( با قوانين و مق ــركت پيمان )ش
ــي از اين قراردادها در صالحيت  ــيدگي به اختالفات ناش ــد، رس مي باش
ــخيص و حل اختالف وزارت كار تعيين شده است، ليكن  هيأت هاي تش
در صورت وجود مستندات قابل ارائه از طرف تماس گيرنده محترم مبني 
ــاراليه مي توانند با مراجعه به  بر عدم پرداخت حداقل مطالبات متعلقه، مش
ــبت به پي گيري موارد ياد شده اقدام  ــركت، نس واحدهاي ذي ربط اين ش

كنند.
قلي نژادـ  مديركل دفتر مديرعامل، روابط عمومي و امور بین الملل

رئيس سازمان مديريت بحران: ششمين 
كشور حادثه خيز جهان هستيم

سرويس شهرستانهاـ  معاون وزير كشور و رئيس سازمان مديريت بحران 
كشور از ايجاد مركز فرماندهي كنترل و مديريت بحران كشور در بزرگراه تهران 

ـ قم نزديك فرودگاه امام خميني)ره( خبر داد.
اسماعيل نجار در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان قم با بيان 
اين مطلب افزود: مهمترين مشكل و چالش پيش رو در مديريت بحران؛ نظارت 
نداشتن و پيشگيري براي كاهش آثار حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي در كشور 
است.وي با بيان اينكه از 43 نوع بالياي طبيعي كه در دنيا شناخته شده است، 34 
ــم حادثه خيز بودن در جهان  ــورمان در جايگاه شش مورد در ايران رخ داده و كش
است؛ اضافه كرد: مهمترين و اساسي ترين حادثه غيرمترقبه در كشور زلزله است 
و وقوع اين حادثه در كالنشهرها به ويژه تهران؛ امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: پيش بيني و پيشگيري از بالياي طبيعي 
و حوادث غيرمترقبه بايد در اولويت برنامه ها قرار داشته باشد.

ــاخت بناها،  ــرفته در س ــه بكارگيري تكنولوژي هاي پيش ــاره ب ــا اش وي ب
ــور ژاپن، گفت: متاسفانه در زلزله هاي اخير در  ــاختمان ها و ديگر ابنيه در كش س
كشورمان شاهد فرو ريختن سازه هاي جديداالحداث بوديم؛ از اين رو مسئوالن 
امر بايد مقصران و اهمال كنندگان در ساخت اين سازه ها را شناسايي و به مراجع 
ــخنان خود بر ضرورت ارائه  ــي كنند.نجار در بخش ديگري از س ــي معرف قضاي
آموزش هاي الزم به همه مردم و مسئوالن تاكيد كرد و گفت: نخستين و بهترين 
كساني كه مي توانند هنگام بروز حوادث غيرمترقبه كمك رسان بوده و در مديريت 
بحران مشاركت داشته باشند؛ خود مردم هستند و بايد آموزش هاي الزم به آنان 
ارائه شود.معاون وزير كشور با بيان اينكه با توجه به وقوع 17 سال خشكسالي هاي 
مستمر در كشور؛ نمي توان اين پديده را يك بحران بناميم؛ يادآور شد: اينكه امروز 
ــالي را يك بحران مي دانيم؛ ناشي از برنامه ريزي  نكردن و نبود مديريت  خشكس

صحيح است كه بايد اين مشكالت برطرف شود.

كرج: سومين نمايشگاه گل و گياه كرج شاهد رونمايي از فرش گل 2700 
مترمربعي بود كه بزرگترين فرش گل خاورميانه به حساب مي آيد.

ــال پيش آغاز شد و نيمي از گل هاي اين  ــاخت اين فرش گل از 3 س س
فرش دائمي و بقيه فصلي هستند و در ساخت آن بيش از 50 هزار شاخه گل 

استفاده شده است. 

برگزاري آئين شكرگزاري براي سالمتي
 رهبر معظم انقالب در مصالي بزرگ شهرري

شهرريـ  آئين نيايش و شكرگزاري به مناسبت سالمتي رهبر معظم 
ــور زائرين حرم مطهر  ــاز ظهر و عصر با حض ــروز بعد از نم ــالب، دي انق

عبدالعظيم حسني)ع( در مصالي بزرگ ري برگزار شد.
ــلمين  ــالم و المس ــوي حجت االس ــم از س به گزارش ايرنا اين مراس
ــهرري و ستاد برگزاري نماز جمعه با  ــيدعلي شاهچراغي امام جمعه ش س
ــئوالن دستگاه هاي اجرايي و مردم واليتمدار و مومن  حضور برخي از مس

شهرري برگزار شد.
ــت هاي نيازمند شان را بسوي  نمازگزاران مومن بعد از اقامه نماز دس
خداوند متعال دراز كردند و ضمن شكرگزاري، سالمتي رهبر معظم انقالب 

را از خداوند متعال خواستار شدند.
امام جمعه شهرري در اين مراسم گفت: امروز يكي از مهمترين نعمت 

نظام اسالمي وجود با بركت رهبر معظم انقالب است.
ــت: اميدوارم خداوند دعاي خير مردم را به  ــاهچراغي اظهار داش ش
ــم انقالب را از هرگونه  ــاند و وجود نازنين رهبر معظ ــه اجابت برس درج

گزندي در امان بدارد.
  بزرگداشت سالگرد شهادت آيت اهلل مدني

 در تبريز   
سرويس شهرستانهاـ  شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي آذربايجان 
شرقي در اطالعيه اي از برگزاري مراسم بزرگداشت سي و سومين سالگرد 

شهادت دومين شهيد محراب آيت اهلل سيد اسداهلل مدني خبر داد.
ــاعت 11 تا 13 در  ــم فردا از س ــت: اين مراس  در اين اطالعيه آمده اس
ــهيد پرور تبريز و با حضور آيت اهلل  ــجد مقبره تبريز با شركت امت ش مس
ــن مجتهدشبستري نماينده  ولي فقيه در استان و استاندار آذربايجان  محس

شرقي برگزار خواهد شد.
سخنران اين مراسم آيت اهلل كازروني نماينده  ولي فقيه در استان البرز 

و عضو مجلس خبرگان رهبري خواهد بود. 
ــال 1293 در آذرشهر  ــداهلل مدني دهخوارقاني به س ــيد اس آيت اهلل س
متولد شد و يكي از مبارزان دوران ستمشاهي بود و پس از انقالب به عنوان 

نماينده دوره اول مجلس خبرگان انتخاب شد.  
وي روز 21 شهريور سال 1360 در حال اقامه نماز جمعه مورد سوء 

قصد منافقان كوردل قرار گرفت و به شهادت رسيد.  
 بيانيه ستاد حقوق بشر درباره مرگ مشكوك 

شهروند ايراني در فيليپين
سرويس خبر: ستاد حقوق بشر بدنبال مرگ مشكوك»پرويز خاكي« 
ــتگاه هاي پليس فيليپين دربيانيه اي  اعالم  تبعه ايراني در يكي از بازداش
ــكوك اين شهروند ايراني مسئول  كرد: دولت فيليپين در قبال مرگ مش

است.
ــر، اين بيانيه مرگ  ــتاد حقوق بش ــاني س  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــهروند ايراني را باعث تأسف و نگراني عميق دانسته و از  ــكوك اين ش مش
دولت فيليپين خواسته است تا خود را در قبال اين شرايط مسئول دانسته و 

به تعّهدات قانوني و بين المللي خود در اين زمينه عمل كند.
ــت آمريكا به بهانه اي  ــال 1391 و بنا به درخواس پرويز خاكي در س
ــد و از آن زمان در بازداشتگاه پليس  ــت ش واهي در فرودگاه مانيل بازداش
مانيل بود تا آن كه دولت فيليپين اخيرا مرگ ناگهاني وي را به علت حمله 

قلبي اعالم كرد.
ــي از اين بيانيه با تأكيد بر اين كه اتهامات  ــتاد حقوق بشر در بخش س
ــط مقامات آمريكايي عليه اين شهروند ايراني مورد ترديد  ــده توس وارد ش
ــت كه دولت فيليپين بايد در  ــت، تصريح كرده اس جّدي بوده و موجه نيس
قبال اين موضوع خود را مسئول دانسته و به تعّهدات قانوني و بين المللي 

خود عمل كند. 
  جرائم اينترنتي در جهان هر12 ثانيه يك قرباني مي گيرد

ــرويس حوادث: رئيس پليس  س
فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجا با 
اشاره به عزم پليس ايران براي مبارزه با 
جرائم سازمان يافته درفضاي سايبري 
ــازمان ملل متحد در  ــنهاد داد: س پيش
قالب  UNODC  طرحي را به صحن 
سازمان ملل ارائه دهد  و بر اساس آن 
ــنهاد مديريت اينترنت دنيا توسط  پيش

سازمان ملل را مطرح كند.
در  ــر  كمال هاديان ف ــردار  س
ــه اي  ــي منطق ــن كارگاه آموزش دومي
همكاري هاي بين المللي براي مبارزه 
با جرائم سايبري كه در مقر اكو برگزار 
شد، اضافه كرد: امروز انحصار اينترنت جهان در اختيار ايالت متحده است 
و اين كشور از اين انحصار به عنوان ابزار جاسوسي استفاده مي كند كه بايد 

آن را از دست آمريكا خارج كرد.
وي ايجاد منطقه بندي و انتخاب كشورهايي معين و پشتيباني فني و 
مالي از آنها را از ديگر پيشنهادهاي خود براي افزايش توان مبارزه با جرائم 
سايبر در كشورها دانست و گفت: با اين شيوه مي توان از عقب ماندگي هاي 

برخي از كشورها در حوزه جرائم سايبري جلوگيري كرد.
ــك نفر در هر 12 ثانيه در  ــدن ي ــس پليس فتاي  ناجا از قرباني ش رئي
جرائم سايبري جهان خبر داد و گفت: امروز بيش از 70 درصد جرائم در 
كشورهاي توسعه يافته و 40 درصد از جرائم در كشورهاي در حال توسعه 

جنبه بين المللي و فراملي دارد.  

معاونت حقوقي قوه قضائيه حلقه وصل دستگاه 
قضا با ساير نهادهاست

سرويس حوادث: معاون اول قوه قضائيه در مراسم معارفه معاون 
ــش و جايگاه معاونت حقوقي قوه  ــي قوه قضائيه بر اهميت نق حقوق

قضائيه به عنوان حلقه وصل اين قوه و قواي ديگر تأكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي در اين مراسم دكتر خدائيان 
را به عنـوان مـعـاون حـقـوقـي قوه قـضائيـه مـعـرفـي و از خـدمات 

حـجت االسـالم والـمسلمين رازيني تشـكر و قـدرداني كرد.
وي تالش در تدوين قوانيني كه مطابق با حق، فرهنگ و چارچوب 
نظام اسالمي باشد را يكي از وظايف فوق العاده مهم معاونت حقوقي 
برشمرد و افزود: اين معاونت بايد بتواند منافع فرد و جامعه را همراه 
ــالم  با هـم تضـمين كند و براي تصويب قوانيني كارا و مطابق با اس
ــه و قوه مقننه هماهنگي  ــراي تدوين قانون بين قوه مجري ــالش و ب ت

ايجاد كند.
ــاره به اين كه دولت نبايد در لوايح  ــني اژه اي همچنين با اش محس
ــود، دخالت كند، افزود: معاون حقوقي بايد اين  قضايي كه ارائه مي ش

موضوع را پيگيري كند تا لوايح قضايي در دولت به هم نخورد. 

ــتاد مبارزه  ــرويس حوادث: قائم مقام س   س
ــال  ــان اينكه اعتياد 3 تا 4 س ــواد مخدر با بي ــا م ب
ــت، از  ــرف در برخي جوانان نمايان نيس اول مص
خانواده ها و دانش آموزان خواست تغييرات روحي 
و جسمي همكالسي هاي  خود را به دقت زير نظر 

داشته باشند.
عليرضا جزيني در سومين جشنواره كشوري 
نوجوان سالم كه با شعار »ترويج شيوه هاي زندگي 
ــگيري از رفتارهاي پرخطر« در باغ  ــالم و پيش س
ــد، افزود: يك درصد  موزه دفاع مقدس برگزار ش
دانش آموزان مواد مخدر مصرف مي كنند.البته اين 
ــت كه اين دسته از دانش آموزان  به معناي آن نيس
معتادند، بلكه اين مصرف به صورت تفنني گزارش 

شده است.
ــه و  ــرف شيش ــون مص ــه داد: اكن وي ادام
روانگردان ها رو به افزوني است و بايد با پيشگيري 

اوليه از آن جلوگيري كرد.
ــتراتژي متوازن ستاد  جزيني با بيان اينكه اس
مبارزه با مواد مخدر بر امر پيشگيري استوار است، 
ــاركت  افزود: اتخاذ تدابير الزم براي حضور و مش
ــگيري،  ــردم و خانواده ها در زمينه پيش ــدي م ج
ــروري به نظر  ــيب و درمان اعتياد ض كاهش، آس

مي رسد.  
*شیوع شناسي اعتیاد دانشجويان

قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
ــيوع شناسي انجام شده در ميان  نتيجه مطالعات ش
ــجويان اشاره كرد و اظهار داشت: 60 درصد  دانش
ــروع  ــرف كنندگان مواد مخدر گفته اند كه ش مص

مصرف آنها از دوره دانش آموزي بوده است.
ــنتي در  ــزود:6500 تن مواد مخدر س وي اف
ــت ودر واقع تهديد  ــتان در حال توليد اس افغانس
ــوي ديگر مقداري مواد  ــت. از س زير گوش ماس
مخدر صنعتي هم در داخل كشور در داخل كشور 

توليد مي شود.
جزيني با اشاره به كشف 3600 كيلوگرم مواد 
ــال با 100 كارگاه توليد  مخدر صنعتي گفت: امس
مواد مخدر صنعتي در داخل كشور برخورد شد.  
 قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ــاعت را در مدرسه  گفت:  دانش آموز 15 هزار س
ــبي براي فرهنگ  ــد و اين فرصت مناس مي گذران
ــت. بايد عوارض مواد مخدر را تبيين  ــازي اس س

كنيم.
ــيار  ــه اينكه درمان اعتياد بس ــاره ب وي با اش
سخت و گران است،  گفت: در 2 سال گذشته 25 

ميليارد تومان براي درمان معتادان هزينه كرديم.
*27 هزار مبتال به ايدز

ــي آمارها در خصوص  ــي به بيان برخ جزين
تبعات مصرف مواد مخدر پرداخت و افزود: يكي 
از عوامل اصلي شيوع ايدز، اعتياد است. 67 درصد 
ــتفاده از سرنگ مشترك بين  علت ابتال به ايدز اس
معتادان است. امروز بيش از 27 هزار مبتال به ايدز 

در كشور داريم.
وي افزود: 70 درصد زندانيان ما در زندان به 
صورت مستقيم يا غير مستقيم مواد مخدر مصرف 
ــط معتادان   مي كنند. 20 درصد از جرائم خرد توس
ــل 55 درصد طالق ها و  ــورت مي پذيرد و عام ص

65 درصد همسر آزاري ها اعتياد است. حتي عامل 
برخي از قتل ها هم  اعتياد است.  

* قرص هاي الغري، مقدمه اي براي اعتیاد
ــه توهم زايي  ــاره به اينكه شيش جزيني با اش
ــه داد: برخي داروها نظير ريتالين  بااليي دارد ادام
كه شب امتحان توسط دانش آموزان و دانشجويان 
ــوادي كه با عنوان  ــود و همچنين م مصرف مي ش
ــوند همگي  ــه مي ش ــري عرض ــاي الغ قرص ه

مقدمه اي بر اعتياد هستند.
ــوري مدارس در  ــد بر نقش مح ــا تأكي وي ب
ــت: توقع ما از آموزش و  ــگيري از اعتياد، گف پيش
پرورش در اين خصوص باالست، وي افزود: بايد 
از دانش آموزان و فرزندان ايران اسالمي كه سرمايه 
ملي ما هستند، حفاظت كرد و آنها را تحت حمايت 
ــاط آفريني در اين ميان حائز اهميت  قرار داد. نش

است و براي اين منظور بايد برنامه ريزي كنيم.
او افزود: ميزان توجه به اين موضوع در متون 
درسي كافي نيست. مخالفم كه آمار را بايد مخفي 
كرد. الزم است آگاه سازي كنيم. در گزارش شيوع 
شناسي كه انجام شده بود 67 درصد جوانان اعالم 
كرده بودند كه مواد مخدر را نمي شناختند پس الزم 

است اين روند اصالح شود.
وي با اشاره به اينكه 60 درصد افرادي كه به 
ــتان و همساالن خود را  ورطه اعتياد افتاده اند دوس
ــته اند، گفت: جلوگيري از بروز كم  عامل آن دانس
رويي، پرورش اعتماد به نفس، قدرت مخالفت با 
درخواست هاي نابجاي همساالن، توسعه نشاط و 

افزايش فعاليت بدني بايد مورد توجه باشد.

تأكيد بر نقش محوري مدارس در پيشگيري از اعتياد

    2كشته در انفجار خودرو در اراك
 سرويس حوادث: انفجار هنگام تعمير باك بنزين  خودرو پژو پارس درمنطقه 

سنجان  اراك جان دو نفر را گرفت.
ــغول تعمير باك بنزين خودرو   اين حادثه موقعي رخ داد كه تعميركاران مش
بودند. علت انفجار، سرايت شعله آبگرمكن به بخار بنزين باك خودرو اعالم شد.

14 كشته در 3 حادثه رانندگي
ــه حادثه مرگبار رانندگي كه ديروز در محورهاي  ــرويس حوادثـ  در س س

ارتباطي 3 استان روي داد، 14 نفر جان خود را از دست دادند.
به گفته فرمانده قرارگاه پليس راه دشت ارژن، در يك حادثه رانندگي كه در 
محور بوشهرـ  شيراز رخ داد؛ 7 نفر جان باختند.سرهنگ جاويد مرادي، گفت: اين 

حادثه صبح ديروز بين يك دستگاه سمند و يك دستگاه كاميون روي داد.
وي ادامه داد: در اين حادثه 7 سرنشين خودرو سمند در محل حادثه جان خود 
را از دست دادند. مرادي، علت وقوع حادثه را انحراف به چپ خودرو سمند بر اثر 
خواب آلودگي راننده آن بيان كرد. فرمانده پليس راه استان كرمانشاه هم از برخورد 
ــر به كرمانشاه خبر داد و گفت:  ــتگاه خودرو پيكان با پژو در محور روانس يك دس
بر اثر اين سانحه؛ 3 نفر از سرنشينان دو خودرو كشته و دو نفر هم مصدوم شدند.
سرهنگ محمد مرادي گفت: اين حادثه صبح ديروز در نزديكي روستاي حسن آباد 
ــت.وي سرعت غيرمجاز و انحراف به چپ خودرو پيكان را علت  به وقوع پيوس
اين حادثه تأسف بار اعالم كرد. حادثه رانندگي بين يك دستگاه موتورسيكلت و 

خودرو پيكان در جاده روستايي در شهرستان شوش 4 كشته بر جا گذاشت. 
اين حادثه رانندگي دوشنبه شب در مسير يك جاده روستايي روي داد.

در اين حادثه هر 3 راكب موتورسيكلت كه همگي مرد بودند كشته شدند و 
يك سرنشين خودرو پيكان نيز كه زن بود جان باخت.علت و چگونگي وقوع اين 

حادثه از سوي پليس راه در دست بررسي است. 
خسارت باران و سيل در 3 قاره

ــه قاره تلفات و خساراتي بر  ــيل در س ــرويس حوادث: باران و توفان و س س
جا گذاشت. 

يكي از مقامات بلندپايه منطقه جامو شمار تلفات سيل در هند و پاكستان را 
400 نفر اعالم كرد و گفت: اين سيل پر تلفات ترين سيل در بيش از نيم قرن گذشته 

است. وي اوضاع در دره كشمير را بسيار وخيم و بحراني توصيف كرد.
بارش شديد باران سبب جاري شدن سيل در برخي مناطق ايالت ويرجينياي 
آمريكا شد. مأموران آتش نشاني در ايالت ويرجينيا 35 كودك و شماري از كاركنان 
يك مهدكودك را از مناطق سيل زده تخليه كردند. بارش شديد باران در دانمارك 

هم خسارت مالي فراواني به جا گذاشته است. 
در جزيره يوتلند در دانمارك چهار جاده و سه پل در پي بارش شديد باران 

تخريب شدند.
    اعالم تخلفات رانندگي با پيامك به صورت آنالين

سرويس حوادث: رئيس پليس راهور  ناجا از توسعه سامانه كنترل هوشمند 
ــت تخلف، موضوع براي  ــامانه، به محض ثب ــك خبر داد وگفت:  در اين س ترافي
صاحب پالك از طريق پيامك ارسال مي شود و در پيامكي ديگر هم مبلغ جريمه 

و نحوه پرداخت الكترونيكي آن اطالع رساني خواهد شد.
سردار اسكندر مومني در مراسم افتتاح سامانه كنترل هوشمند ترافيك كه با 
ــد،  افزود: اين  ــازمان امداد و نجات برگزار ش حضور معاون وزير راه و رئيس س
ــترك ميان پليس راهور و سازمان راهداري انجام  ــتاي تفاهمنامه مش طرح در راس
شد و بر اساس آن 3800 كيلومتر ديگر از جاده هاي كشور زير پوشش قرار گرفت 

و تعداد دوربين هاي نصب شده در جاده ها به 396 دستگاه رسيد.

وي بااشاره به اينكه  مشابه اين طرح هم  در يكي دو ماه آينده در معابر درون 
شهري اجرايي خواهد شد، گفت: فعال مشغول آماده سازي زير ساخت ها هستيم، 
اما پس از اجرايي شدن، تخّلفات در معابر شهري نيز به شكل آنالين و از طريق 

ارسال پيامك به اطالع مالكان  خودروها مي رسد. 
مومني گفت: گزارش هايي به ما رسيده است كه مدارس غيرانتفاعي خارج 
ــتم و با خودروهاي بدون برچسب اقدام به سرويس دهي به دانش آموزان  از سيس
مي كنند كه بايد هماهنگي الزم با آموزش و پرورش در اين زمينه صورت بگيرد 

و مدارس سليقه اي عمل نكنند.
ــش ترافيك 25 تا 30 درصدي  ترافيك در  ــس پليس راهورناجا به افزاي  رئي
ــال نسبت به  ــاره كرد و گفت: مهر امس ــبت به روزهاي قبل از آن اش اول مهر نس
مهر سال قبل افزايش ترافيك 10 تا 15 درصدي را شاهد خواهيم بود. وي گفت: 
ــرپيچي كند، جريمه مي شود و نمره منفي   ــه س اگر راننده اي از فرمان پليس مدرس
مي گيرد. 170 تخلف داريم كه 20 تخلف حادثه سازند كه يكي از آنها توجه نداشتن 

به فرمان پليس مدرسه است.
هالكت قاچاقچي مسلح و كشف 88 كيلوگرم مواد مخدر

مشهد: فرمانده مرزباني خراسان رضوي از هالكت يك قاچاقچي مسلح و 
كشف 88 كيلوگرم مواد مخدر توسط مرزداران هنگ مرزي تايباد خبر داد.

سردارتقوي  افزود: مرزداران با كمين بر سر راه قاچاقچيان  با سوداگران 
مرگ درگير شدند و در اين درگيري يكي از قاچاقچيان به هالكت رسيد و بقيه 
ــب به آن سوي مرز فرار  ــتفاده از عوارض طبيعي زمين و تاريكي ش آنها با اس
كردند.  مرزداران هنگ مرزي تايباد هنگام پاكسازي محل درگيري 88 كيلوگرم 

مواد مخدر از نوع ترياك، هروئين فشرده و حشيش كشف كردند.

رونمايي از بزرگترين فرش گل خاورميانه در كرج

شكارچيان متخلف، 2 محيط بان استان فارس
 را مجروح كردند

ــتان فارس اعالم كرد: دو  ــت اس ــيرازـ  مديركل حفاظت محيط زيس ش
ــكارچيان در اين منطقه  ــپيدان بر اثر درگيري با ش ــتان س محيط بان در شهرس

مجروح و مصدوم شدند.
حسينعلي ابراهيمي كارنامي افزود: سه شكارچي متخلف كه در ساعات 
اوليه شب از تاريكي هوا استفاده كرده بودند تا در ارتفاعات سپيدان اقدام 
به شكار كنند، پس از تعقيب و گريز و درگيري با محيط بانان يكي از آنان 

دستگير و دو نفر ديگر با استفاده از تاريكي شب گريختند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس در تشريح اين ماجرا افزود: 
متخلفان با سالح ساچمه زني به سمت محيط بانان شليك كردند كه بر اثر آن 
فضل اهلل هوشمندي رئيس اداره محيط زيست شهرستان سپيدان از ناحيه دست 
و پا زخمي شد و محيط بان امين اهلل هوشمندي هم هنگام دستگيري متخلف 
به علت اصابت قنداق سالح توسط متخلف از ناحيه سر به شدت آسيب ديد 

و همچنين دست چپ وي نيز مجروح شد.
ــكارچيان متخلف در حال  ــتگيري ش به گفته وي اقدامات الزم براي دس
ــده كه تحويل مقامات قضايي شد، 79 تير  ــت ش ــت و از فرد بازداش انجام اس
فشنگ؛ سه پوكه و سالح پنج تير تفنگ پران كشف شد. وي و همراهانش در 

اين مناطق اقدام به شكار بيش از 15 قطعه كبك كرده بودند.



 سرويس سياس��ي – اجتماعي: 
رئيس شورای ش��هر تهران با بيان اين 
که همه اعضای ش��ورا بايد نس��بت به 
مسائل ش��هری و عملکرد شهرداری 
حس��اس باش��ند، گفت: من ۱۰ سال 
رئيس ش��ورا ب��وده ام و دوباره رئيس 

شدن برايم پيروزی نيست.
مهندس مهدی چمران در جلسه 
ديروز ش��ورا در پاس��خ ب��ه اظهارات 
اس��ماعيل دوس��تی از اعضاي ش��ورا 
درب��اره هزينه های فاقد س��ند و فاقد 
اعتبار شهرداري گفت: بارها گفته ام ما 
هزينه فاقد سند نداريم، چون اگر سند 
نداش��ت، نمی توانستند آمار آن را هم 
جمع کنند. اما افتخار ما اين است که از 
سال 82 به بعد حسابرسی را بعد از سال 
های سال در شهرداری شروع کرديم.

چمران تاکيد کرد: شهرداری در مورد 
پروژه های فاقد اعتبار بايد روال قانونی 
خ��ود را طی کند ، در غير اين صورت 
حتی اگر خود شما هم اين موضوع را 
بپذيريد، من نمی پذيرم. همه ما نسبت 
به اين قبيل مس��ائل حساس هستيم و 
توصي��ه می کنم که چنين هم باش��يم، 
چون به نفع شهر و شهرداری است و به 
عنوان چشمان ناظر بر شهرداری و کل 
شهر وظيفه داريم که حساس باشيم، در 
غير اين صورت وظيفه نمايندگی خود 

را انجام نداده ايم.
تقدیر از مسجد جامعی توسط 

چمران 
همچنين ديروز در نود و سومين 
جلسه ش��ورای ش��هر تهران، چمران 
رئيس جديد ش��ورای شهر از مسجد 
جامعی رئيس س��ابق شورا تقدير کرد.
وی به اقدامات انجام ش��ده از س��وی 
رئيس و هيأت  رئيس��ه س��ابق شورای 
ش��هر اشاره کرد و  گفت: در اين مدت 

آقايان مسجدجامعی و ساعی زحمات 
زيادی را کش��يدند که برای هر دو نفر 
اين عزيزان آرزوی موفقيت و پيروزی 
داريم.چمران تاکيد کرد: آقای مسجد 
جامع��ی ب��ه اعتبار صندلی رياس��ت 
ش��ورا،  مسجد جامعی نشد بلکه بنده 
ايش��ان را از کوچ��ه و مح��ل زندگی 
کودکيش��ان يعنی کوچه مسجد جامع 
و خانواده و تبارشان می شناسم همان 
گونه که ايش��ان ما و خانواده ما را می 
شناسند.درادامه شمار زيادي ازاعضا با 
برشمردن ويژگي هاي اخالقي مسجد 
جامعي، از وي تش��کر کردند. در ادامه 
اين جلسه رئيس کميسيون سالمت در 
قالب تذکري درباره س��اخت مجتمع 
رويان، به تاکيد شهردار تهران مبنی بر 
رعايت قانون اشاره کرد و گفت: آقای 

شهردار هدف وسيله را توجيه نمی کند 
نبايد برای يک کار خوب قانون را زير 
س��ئوال برد.رحمت اهلل حافظی افزود: 
ش��هردار تهران از به��ره برداری از اين 
پروزه در س��ه سال آينده خبر می دهد 
حال نکته اينجاس��ت. در شرايطی که 
شهردار تهران در اين جلسه به رعايت 
قوانين اشاره می کند که بسيار بجاست 
و پروژه مذکور هم قابل دفاع است اما 
در عمل ديده می شود که شهردار پايبند 
به قوانين نيس��ت. آقای شهردار هدف 
وس��يله را توجيه نم��ی کند نبايد برای 
ي��ک کار خوب قانون را زير س��ئوال 
ب��رد.وي با بيان اين که چرا قبل از اخذ 
مصوب��ه ش��ورا اين پروژه آغاز ش��ده 
اس��ت، تاکيد کرد: ش��هردار بر اساس 
کدام اختيار چنين قولی را داده اس��ت 

از طرف��ی ميزان مناب��ع مورد نياز برای 
اجرای اين پروژه چقدر اس��ت و محل 
تامين آن کجاست، رعايت قانون يعنی 
اين موارد. بهتر است آقای شهردار اين 
موارد را پاسخ دهد.عليرضا دبير رئيس 
کميس��يون برنامه و بودجه شورا   هم 
اظهار داش��ت: پيمان��کاران بعضی از 
پروژه های شهری کار بی کيفيت انجام 
می دهند که در اين راستا ارتقاي کيفيت 
پروژه ها در شهرداری تهران ضروري 
اس��ت.بنا ب��ه اين گزارش در جلس��ه 
ديروز س��ه معاون فرهنگی اجتماعی 
، خدمات ش��هری و همچنين حمل و 
نقل ش��هرداری تهران به طور جداگانه 
گزارشی  درباره عملکرد معاونتشان در 
طرح اس��تقبال از مهر به  شورای شهر 

ارائه کردند.

تيم مل��ی واليبال اي��ران، امروز 
در نخس��تين ب��ازی از مرحل��ه دوم 
رقابت های قهرمان��ي جهان - 2۰۱4 

لهستان با تيم استراليا ديدار می کند.
تي��م ملی واليب��ال اي��ران، پس 
از صع��ود ب��ه دور دوم رقابت ه��ای 
قهرماني جهان، از ش��هر »کراکوف« به 
ش��هر »بيدگوشچ« کشور لهستان سفر 
کرد تا در اين ش��هر، دو مسابقه مقابل 
تي��م هاي اس��تراليا و آرژانتين برگزار 
کند. ش��اگردان ک��واچ در مرحله دوم 
رقابت های واليبال قهرمانی جهان، از 
ساعت 22 و 45 دقيقه امروز به مصاف 

استراليا مي روند. 
ملی پوش��ان واليبال ايران در دور 
مقدماتی، چهار پيروزی مقابل تيم هاي 
آمريکا، ايتالي��ا، بلژيک و پورتوريکو 
کس��ب کردند و فقط يک شکس��ت 
مقابل فرانسه داشتند. تيم ملي واليبال 
استراليا نيز دو پيروزی مقابل کامرون و 
ونزوئال و سه شکست مقابل تيم هاي 
آرژانتين، صربستان و لهستان داشت. 
E آنان به همراه ايران در جدول گروه
دور دوم قرار دارند. استراليا که نسبت 
ب��ه هفت تيم ديگ��ر اين مرحله، صفر 
امتي��از دارد، برای صعود به دور نهايی 
باي��د همه حريفان خود را شکس��ت 
دهد. ل��ذا اين تيم، انگيزه زيادی برای 
پيروزی بر شاگردان اسلوبودان کواچ 

دارد.
اس��تراليا در ش��ش ماه گذشته، 
چهار بار در مسابقات تدارکاتی مقابل 
تي��م ملی واليبال اي��ران به ميدان رفته 
است. آنان قبل از ليگ جهانی واليبال، 
دو ب��ار در ته��ران و دو بار در آس��تانه 
مسابقات قهرمانی جهان در لهستان با 
ملی پوشان واليبال ايران بازی کرده اند 
و در نتيج��ه، کادر فن��ی تيم هاي ملي 
واليبال ايران و استراليا، شناخت خوبی 

نسبت به هم دارند.
تيم ملی واليبال ايران در سال های 
گذشته، همواره استراليا را شکست داده 
اس��ت. البته عالقه مندان واليبال تلخی 
شکست مقابل اين تيم در رقابت های 

انتخابی بازي ه��اي المپيک - 2۰۱2 
لن��دن را به ي��اد دارند. تيم ملی واليبال 
ايران در آن س��ال با نتيجه 3 - يک به 
استراليا باخت و به واسطه گيم  شماری 
و ب��ه دليل يک گي��م کمتر، از راهيابی 
به بازي هاي المپي��ک لندن، باز ماند. 
اگرچه اس��تراليا، از تيم های طراز اول 
واليبال جهان محسوب نمی شود، ولي 
همواره بازی های پاياپای و درخشاني 
را مقاب��ل واليباليس��ت های اي��ران به 

نمايش گذاشته است.
مدعی تازه  وارد

واليب��ال در اس��تراليا، يک��ی از 
رش��ته های ورزش��ی پرطرفدار مثل 
فوتبال يا راگبی نيست. در اين کشور، 
لي��گ واليب��ال برزگزار نمي ش��ود. با 
اين ح��ال، ورزش واليبال در مدارس 
استراليا، دنبال می شود. آنان از سال های 
دور، هم��واره در مس��ابقات مختلف 

حضور داش��تند. اما هيچگاه عناوين 
قابل توجهی بدست نياوردند.

اس��تراليا، تاکنون در س��ه دوره 
بازي ه��ای المپي��ک، از س��ال 2۰۰۰ 
سيدنی ش��رکت کرده که بهترين مقام 
آنان، کسب عنوان هشتم در بازي هاي 
المپيک س��يدنی اس��ت. اين تيم پنج 
دوره از مس��ابقات قهرمان��ی جهان، 
حاضر بوده و بهترين مقام آنان، جايگاه 
هفدهمی در رقابت های ۱998 است.

اس��تراليا در س��ال های اخير به 
يکی از قدرت های قاره آس��يا تبديل 
شده اس��ت. آنان در سال 2۰۰7 برای 
نخس��تين بار قهرمان آسيا شدند و به 
عنوان مدعی تازه وارد در کنار تيم های 
ژاپن، کره، چين و ايران شناخته شدند. 
تي��م ملي واليبال اس��تراليا در دو دوره 
اخير رقابت های قهرمانی آسيا )2۰۱۱ 
و 2۰۱3( ب��ه عناوي��ن چهارم و پنجم 

اکتف��ا کرده اس��ت. تيم مل��ی واليبال 
اس��تراليا در جايگاه دوازدهم رنکينگ 
جهانی ق��رار دارد. اين تيم، تاکنون به 
هي��چ مدالی در عرصه جهانی دس��ت 
نيافته اس��ت. بهترين افتخار تيم ملی 
واليبال استراليا، کسب رتبه ششم ليگ 

جهانی 2۰۱4 است.
»آي��دان زين��گل« ب��ا 2 متر و 7 
سانتی متر بلندقدترين بازيکن استراليا 
و »لوکه پری« )ليبرو( با ۱8۰ سانتی متر، 
کوتاه قدترين بازيکن اين تيم است. قد 
بيشتر بازيکنان استراليا، باالتر از 2 متر 
است؛ اين تيم، يکی از بلندقامت ترين 
تيم های حاضر در مس��ابقات جهاني 

امسال است.
در پي مدال جهاني

تيم ملی واليبال ايران، بعد از سال 
2۰۱۰ همواره در رقابت های مختلف، 
عنوان شگفتی ساز را به خود اختصاص 

داده اس��ت. تقريبا همه تيم های بزرگ 
جهان به جز روسيه، در طول سال های 
گذشته مقابل سروقامتان واليبال ايران 
شکس��ت خورده اند. تيم ملی واليبال 
اي��ران در دور مقدمات��ی رقابت های 
قهرمان��ی جهان ب��ا پي��روزی مقابل 
تيم ه��اي آمريکا و ايتاليا، دو ابرقدرت 
واليبال جهان، لقب غول کش مسابقات 

جهاني را بدست آورد.
واليباليس��ت های اي��ران در دور 
مقدماتی رقابت های جهاني امس��ال، 
مقابل تيم ه��ای بلژيک و پورتوريکو 
نيز پيروز ش��دند و فق��ط يک باخت 
مقابل فرانس��ه داش��تند. حاال تيم ملي 
واليب��ال ايران در گ��روه Eمرحله دوم 
رقابت های جهاني با تيم هاي لهستان، 
آرژانتين، صربستان، استراليا، فرانسه، 
آمري��کا و ايتالي��ا همگروه اس��ت. اما 
طب��ق قانون مس��ابقات جهاني، نتايج 

مس��ابقات دور مقدمات��ي همه تيم ها 
در دور دوم نيز حس��اب خواهد  ش��د 
و ب��ه همين دليل، تيم ايران با تيم های 
فرانس��ه، آمريکا و ايتاليا در اين مرحله 

بازی نخواهد کرد.
اي��ران در جدول رده بندی گروه 
Eفع��ال با 5 امتياز کس��ب کرده از دور 
نخس��ت در رتب��ه چهارم ق��رار دارد. 
ش��اگردان کواچ، انگيزه زيادی دارند 
ت��ا با موفقيت در چه��ار بازی مرحله 
دوم، جواز حضور در مرحله سوم اين 
دوره از رقابت هاي جهاني را بدس��ت 

آورند.
اگرچ��ه تيم ملی واليبال ايران در 
سال های اخير، پيروزی های زيادی را 
مقابل قدرت های جهان واليبال کسب 
ک��رده، ولي در عرصه جهانی، هنوز به 
کس��ب مدال نائل نشده است. بهترين 
افتخار تيم واليبال ايران، کس��ب رتبه 
چه��ارم در  ليگ جهانی س��ال 2۰۱4 

است.
 اي��ران، تاکن��ون دو مدال طالی 
رقابت های قهرمانی آس��يا را بدست 
آورده است. همچنين يک مدال نقره و 
يک مدال برنز مسابقات قهرمانی آسيا 
را در کارنام��ه دارد. تي��م ملی واليبال 
ايران، س��ه مدال بازی های آس��يايی 
را در کارنام��ه افتخ��ارات خود دارد. 
واليبال ايران، تاکنون موفق به حضور 
در بازي هاي المپيک نشده است و در 
آخرين رنکينگ جهانی، رده يازدهم را 

به خود اختصاص داده است.
برنامه بازی های تيم ملي واليبال 
اي��ران در مرحل��ه دوم رقابت ه��ای 
قهرمانی جهان – 2۰۱4 لهستان به اين 

شرح است:
امروز، گروه E )شهر بيدگوشچ(

ساعت 22.55: استراليا - ايران
فردا، گروه E)شهر بيدگوشچ(

ساعت ۱9.۱۰: آرژانتين – ايران
شنبه، گروه پ E)شهر غوچ( 
ساعت 22.55: لهستان - ايران
يکشنبه، گروه E)شهر غوچ( 

ساعت ۱9.۱۰: صربستان - ايران
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»س��پ بالتر«، رييس فدراسيون 
جهاني فوتبال) فيف��ا( بار ديگر قوانين 
فوتب��ال را دچار تغيي��ر تحول مي کند 
ت��ا فوتبال ني��ز راه تنيس و واليبال را در 

پيش بگيرد.
پس از آنکه فناوری خط دروازه و 
اسپری های محو شونده در جام جهانی 
برزي��ل مورد اس��تفاده ق��رار گرفتند، 
خيل��ی ها به انتق��اد از فيفا پرداختند که 
ب��ا ورود تکنولوژی ه��ای زي��اد به اين 
رشته محبوب، باعث کاهش محبوبيت 
آن ش��ده اس��ت. اين مرد سوئيسی که 
مدت هاس��ت، رياس��ت باالترين نهاد 
فوتبال��ی جه��ان را ب��ر عه��ده دارد در 
مصاحبه خ��ود، از معرفی يک فناوری 
ديگ��ر به ورزش فوتبال س��خن گفت 

که به مربيان دو تيم فرصت می دهد در 
هر نيمه، يک بار صحنه های مش��کوک 

داوری را بازبينی ويدئويی کنند.
 بالتر، استفاده از تکنولوژی خط 
دروازه را در برزيل، بسيار موفقيت آميز 
دانست و گفت: اکنون بدنبال تصويب 
قانونی هستيم که به مربيان دو تيم اجازه 
می ده��د، تصاوير مش��کوک ب��ازی را 
م��ورد بازبينی قرار دهند. مربيان در هر 
نيمه، يک يا دو بار حق خواهند داشت 
تا تصميمات داور را زير س��وال برده و 
تقاضای بازبينی کنند و اين تنها هنگامی 
رخ خواه��د داد که بازی متوقف ش��ده 
باش��د. برای اينکار بايد يک نمايشگر 
مخصوص در کنار زمين باش��د تا داور 
و مرب��ی، آن صحن��ه را بازبينی کرده و 

پ��س از آن، داور می تواند تصميم خود 
را تغيي��ر دهد؛ مانند اتفاقی که در تنيس 
رخ می ده��د. قصد داري��م در صورت 
تصويب اين پيشنهاد، برای نخستين بار 
از اي��ن فن��اوری در رقابت های زير 2۰ 
سال جهان - که سال آينده در نيوزيلند 

برگزار خواهد شد - استفاده کنيم.

ليون��ل مس��ی در صورتيک��ه در 
بازی با بيلبائو 2 گل برای تيمش به ثمر 
برس��اند به رک��ورد 4۰۰ گل در دوران 

بازی خود می رسد.
ليون��ل مس��ی با وجود 27 س��ال 
سن در آستانه ثبت يک رکورد بی نظير 
تاريخی اس��ت . اي��ن بازيکن در بازی 
هفته آينده تيم بارس��لونا مقابل بيلبائو 
ب��ه رکورد 4۰۰ گل مي رس��د. س��تاره 
آرژانتينی تيم بارسلونا، تاکنون 398 گل 
برای اين تيم و تيم ملی آرژانتين به ثمر 
رسانده است و فقط دو گل تا رسيدن به 
رکورد 4۰۰ گل فاصله دارد. او، تاکنون 
356 گل برای بارس��لونا و 42 گل برای 
تيم ملی فوتبال آرژانتين به ثمر رسانده 
است.مسی در بازی دوستانه آرژانتين - 

آلمان به دليل مصدوميت، غايب بود و 
اگر در آن ديدار به ميدان می رفت، شايد 

زودتر به اين رکورد مي رسيد.
»مارتينو«، سرمربی تيم ملی فوتبال 
آرژانتين درباره شرايط ليونل مسی، گفته 
بود: يکسال با مسی، کار کرده ام.همواره 
درباره رابطه ما ش��ايعاتی وجود داشته 
است. از چنين شايعاتی، بيزارم. رسانه ها 
بايد مس��ی را به حال خود بگذارند تا با 
آرامش به تيم ملی کشورش کمک کند. 
مسی، چه بد باشد و چه خوب، می تواند 
در ي��ک لحظه کار خود را بکند. ناکامی 
مس��ی، باعث خوشحالی افراد بسياري 
می ش��ود. عالقه زيادی به مسی دارم و 
او، کاپيتان تيم ملی فوتبال آرژانتين باقی 

خواهد ماند.

گل های لیونل مسی 
الليگای اسپانيا: 245 گل

جام حذفی: 39 گل
ليگ قهرمانان اروپا: 67 گل

جام جهانی باشگاه ها: 4 گل
سوپرجام: يک گل

تيم ملی آرژانتين: 42 گل

بالتر  به دنبال تصویب »ویدئو چک« در فوتبال مسی در آستانه ثبت رکوردي جادویی 

رئیس جدید شورای شهر از مسجد جامعی تقدیر کرد

ایران - استراليا ، امروز در دور دوم مسابقات جهانی واليبال
برنامه روز به روز ورزشکاران ايران در بازی های آسيايی - 2۰۱4 اينچئون، 

مشخص و اعالم شد.
رقابت ورزش��کاران ايران در بازی های آسيايی، از 24 شهريور با مسابقه 
ملي تيم هاي فوتبال ايران با ويتنام، آغاز می ش��ود. آيين گش��ايش اين دوره از 
بازی های آسيايی،  28 شهريور در اينچئون برگزار خواهد شد و در روز پايانی 

بازی ها )۱2 مهر(، رقابت های کاراته و آيين پاياني بازي ها برگزار می شود.
برنامه روز به روز ورزشکاران ايران در بازی های آسيايی اينچئون به اين 

شرح است: )ساعت ها به وقت کره جنوبی است(
)توضيح: اين برنامه بر اس��اس فهرس��ت اوليه اعالم شده از سوي کميته 
برگزاری بازی ها اعالم ش��ده اس��ت. امکان دارد که با تغيير برنامه و همچنين 
تغيير نفرات اعزامی کاروان ورزشي ايران، اين برنامه نيز تغيير کند. در رشته های 
تيمی نيز برنامه مراحل باالتر، پس از انجام مسابقات مقدماتی، مشخص خواهد 

شد.(
24 شهريور، فوتبال: ايران - ويتنام در ساعت ۱7

27 شهريور،فوتبال: ايران – قرقيزستان در ساعت ۱7
28 شهريور، آيين گشايش بازي ها

29 شهريور، ووشو:
تالوی مردان چانگ چوان )احسان پيغمبری( ساعت 9

س��اندای مقدمات��ی زن��ان در اوزان 52 کيلوگرم )اله��ه منصوريان( و 6۰ 
کيلوگرم )شهربانو منصوريان( از ساعت ۱9:3۰

س��اندای مقدماتی م��ردان در اوزان 56 کيلوگرم)اکب��ر محمدزاده( و 65 
کيلوگرم )محسن محمد يوسفی( از ساعت ۱9:2۰

شمشيربازی: انفرادی اپه )محمد رضايی، طاهر عاشوری، علی يعقوبيان، 
صادق عابدی( رقابت هاي مقدماتي از ساعت 9، مرحله نيمه نهايی از ساعت 

۱8:4۰، ديدارهاي فينال از ساعت 2۰
وزنه برداری: دسته 56 )مجيد عسگری( از ساعت ۱9

دوچرخه سواری: رقابت مرحله مقدماتي تيم اسپرينت از ساعت ۱6:۱5، 
مسابقه فينال از ساعت ۱8:47

دوچرخه سواری تيمی تعقيبی از ساعت ۱7
جودو: وزن منهاي 6۰  کيلوگرم)احسان بهراميان( رقابت هاي مقدماتي از 

ساعت ۱4، مرحله نيمه نهايی از ساعت ۱6:45، ديدار فينال از ساعت ۱9
قايقرانی، روئينگ سبک وزن: مقدماتی )عاقل حبيبيان( ۱۰:۱۰

روئينگ چهار نفره - مقدماتی)خشايار عباس آبادی، صابر نادری، مسعود 
فتحی و سياوش سعيدی( ۱۱:2۰

روئينگ چهار نفره زنان- مقدماتی از ساعت ۱۱
روئينگ تک نفره زنان- مقدماتی از ساعت ۱۱:4۰

تیراندازی:
تپانچه ۱۰ متر بادی زنان)الهام هريجانی، سارينا قرابت، سارا ميرابی(،ساعت 

8 رقابت هاي مرحله مقدماتی، ساعت ۱۰ مسابقه فينال 
تپانچه 5۰ متر مردان )ابراهيم برخورداری، ابراهيم رحيمی سنگری، محمد 

احمدی(، ساعت 9:3۰ مرحله مقدماتی و ساعت ۱2:۱5 مسابقه فينال 
تراپ مردان )بابک یگانه(

ورزشکاران بسيجي فدايي واليت، با برافراشتن پرچم »لبيک يا خامنه اي« 
بر فراز قله دماوند، عهد خود را با آرمان هاي انقالب و واليت تازه کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان تربيت بدني بسيج، کوهنوردان منتخب 
س��پاه اس��تاني کش��ور که صعود خود را از ۱5 شهريور به قله دماوند آغاز کرده 

بودند،  اين قله را با موفقيت فتح کردند.
س��ردار يزداني، رئيس س��ازمان تربيت بدني بس��يج در مراس��م افتتاحيه 
صعود سراس��ري کوهنوردان منتخب سپاه هاي اس��تاني به قله دماوند، گفت: 
در چارچوب انتظارات مقام معظم رهبري، براي توسعه ورزش کوهنوردي به 
عنوان يک رشته جذاب و متنوع، فعاليت هاي زيادي را در اين رشته از سطوح 

پايگاه ها و حوزه ها تا سپاه هاي استاني طراحي کرده ايم.
وي افزود: در پايگاه هاي بس��يج سراس��ر کشور، برنامه هاي کوهنوردي و 
پياده روي هفتگي برگزار مي ش��ود که با اس��تقبال زيادي از سوي مردم عادي و 
جوانان مواجه ش��ده اس��ت. به طوريکه با توجه به امکانات محدود، جوابگوي 
اين استقبال نيستيم. اميدواريم با تعاملي که با نهادهاي مختلف انجام مي دهيم، 
ورزش کوهنوردي را �  که مورد تأکيد مقام معظم رهبري است � گسترش دهيم.  
پيش از اين در راس��تاي برنامه هاي س��ازمان تربيت بدني بس��يج و براي توسعه 

ورزش کوهنوردي، خواهران بسيجي به قله تفتان صعود کردند.

تيم ملی کشتی آزاد ايران با کسب 3 مدال نقره و 2 برنز نايب قهرمان 
جهان شد.

ملي پوشان کشتی آزاد ايران در شرايطی به عنوان نايب قهرمانی جهان 
دس��ت يافتن��د که در دوره قبل، عنوان قهرمان��ی را به خود اختصاص داده 
بودند. شاگردان رسول خادم در اين دوره از رقابت هاي جهاني با آنکه سه 

فيناليست داشتند، ولي هيچکدام نتوانستند به مدال طال دست يابند. 
ديروز در ادامه رقابت های چهار وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان 
که در س��الن »ژيمناستيک پالس« تاشکند ازبکستان برگزار شد، تيم ايران 
دو فيناليست به نام های مسعود اسماعيل پور و سيداحمد محمدی در اوزان 
6۱ و 65 کيلوگرم داشت. اما اين دو با قبول شکست مقابل حريفان خود، 

از رسيدن به مدال طال بازماندند.
همچنين رضا يزدانی و رضا افضلی در اوزان  97 و 74 کيلوگرم با قبول 

شکست، از گردونه رقابت هاي جهاني کنار رفتند.
کميل قاسمی در روز نخست از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، 
صاحب مدال نقره وزن ۱25 کيلوگرم شد و حسن رحيمی و محمدحسين 

محمديان در اوزان 57 و 86 کيلوگرم به مدال برنز رسيدند.
روسیه، قهرمان زودهنگام کشتی آزاد جهان 

روسيه، عنوان زودهنگام قهرمانی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان 
- 2۰۱4 تاشکند را از آن خود کرد.

روس ها، ديش��ب س��ه نماينده در فينال اوزان 65 ، 74 و 97 کيلوگرم 
داشتند که  برای کسب مدال طال روی تشک رفتند. با توجه به حذف رضا 
يزدانی و رضا افضلی )کشتی گيران اوزان 97 و 74 کيلوگرم ايران( قهرمانی 
روس ها در کش��تی آزاد جهان قطعی ش��د. ترک ها نيز نمی توانند، مجموع 

امتيازات خود را بيشتر از روسيه کنند. 
ايران، برای کسب عنوان دومی جهان، ديروز با ترکيه رقابت داشت. 
ايران، دو کشتی گير در فينال داشت و دو کشتی گير ترکيه، برای کسب مدال 
برنز، روي تش��ک رفتند. ترکيه در روز نخس��ت، 2 امتياز از ايران پيش بود. 
همچنين کشتی گير 6۱ کيلوگرمی روسيه به همراه رضا يزدانی، شانس قرار 
گرفتن در يکی از رتبه های هفتم تا دهم را دارند که با اين شرايط ، مشخص 

نبود که کدام تيم دوم مي شود، ليکن شانس ايران، بيشتر از ترکيه بود.

رضا یزدانی؛ حذف شده  بزرگ 
کشتی گير وزن 97 کيلوگرم ايران، از دور مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 

جهان کنار رفت.
رضا يزدانی، کشتی گير وزن 97 کيلوگرم ايران که در دور سوم مقابل 
»ش��اميل اردوغان« کش��تی گير روسی االصل تيم ترکيه با حساب 8 - صفر 
شکست خورده و از رسيدن به مراحل باالتر بازمانده بود، از دور رقابت ها 

کنار رفت.
شاميل اردوغان در کشتي مرحله نيمه نهايی به »عبدالسالم گاديسوف« 
باخت و از رسيدن به مرحله فينال باز ماند تا باعث حذف رضا يزدانی شود.
يزدانی که سال قبل قهرمان جهان شده بود، يکی از شانس های کسب مدال 

طال در تيم ايران به شمار می رفت.
مستحق 2 طال 

مرب��ی تيم ملی کش��تی آزاد تاکيد کرد که تيم ايران در روز نخس��ت 
مسابقات جهانی، استحقاق کسب 2 مدال طال را داشت.

رض��ا اليق، درباره عملکرد چهار کش��تی گير ايران در روز نخس��ت 
مس��ابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، گفت: کشتی گيران ايران، بد کشتی 
نگرفتند و کشتی های بسيار سخت و سنگينی داشتند. لياقت کسب دو مدال 
طال در اوزان 57 و ۱25 کيلوگرم را داش��تيم، ولي به علت فش��اری که به 
کشتی گيران آمده بود، نتوانستند عملکرد خوب خود را به نمايش بگذارند 

و گردن آويز طال را از آن خود کنند.

 4 روز با ورزشکاران ایران
 در بازی های آسیایی اینچئون 

صعود فداییان بسیجي والیت به قله دماوند

 نایب قهرمانی کشتی آزاد ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان

س��رويس سياس��ی- اجتماعی:رئيس س��ازمان 
بهزيس��تی از افتتاح 3 هزار مس��کن برای معلوالن زير 
پوش��ش بهزيس��تی در هر ماه خبر داد و گفت :هرسال 
36 هزار واحد مس��کونی از محل کمک های مردمی و 
اعتبارات سازمان بهزيستی تامين شده و توسط پيمانکاران 
سازمان بهزيستی ساخته و به نيازمندان تحت پوشش اين 

سازمان تحويل داده می شود. 
به گزارش خبرنگار ما، همايون هاشمی در مراسم 
افتتاح نخستين نمايشگاه ملی وسايل کمک توانبخشی 
ويژه افراد دارای معلوليت، با بيان اين که بهزيس��تی در 
سال های اخير توجه ويژه ای به موضوع توانبخشی داشته   
و زيرس��اخت های الزم را برای آن فراهم کرده اس��ت، 
گفت: نگرانی از پرداخت نشدن اقساط نبايد باعث توقف 
کار شود. افراد سالم هم در خريد خانه ممکن است دچار 
مش��کل شوند و اقس��اط عقب مانده داشته باشند. بايد 
بخش��ی از نگرانی های معلوالن را برطرف کنيم و بعد 
برای توس��عه توانمندی های آنها گام برداريم.هاش��می 
زمينه اصلی فعاليت سازمان بهزيستی را مداوای معلوالن 
و پيشگيری از ايجاد معلوليت دانست و گفت: بايد سعی 
کنيم س��ازمان بهزيستی غير سياسی اداره شود. سياست 
ورزی کنيم اما سياست زده نباشيم. اگر دغدغه ذاتی برای 
خدمت رسانی به معلوالن نداشته باشيم، در کارمان موفق 
نخواهيم بود.هاشمی از رشد 47 درصدی مشارکت های 
مردم��ی در ماه مبارک رمضان امس��ال خبر داد و گفت: 
س��ازمان بهزيستی بر اس��اس آخرين و دقيق ترين آمار، 
بيش از 4ميليون و 8۰۰ هزار نفر را تحت پوش��ش دارد 
و اين نش��ان می دهد که س��ازمان بهزيستی وزن زيادی 

پيدا کرده است. تالش ما اين است که حمايت دولت از 
سازمان بهزيستی بر اساس اين آمار صورت بگيرد.

تعداد معلوالن افزایش یافته است 
در بخش ديگری از اين مراسم، يحيی سخنگويی، 
معاون توانبخش��ی سازمان بهزيس��تی از افزايش شمار 
معلوالن  خبر داد و گفت: ۱5درصد از جامعه را معلوالن 
تشکيل می دهند و 8درصد از جامعه سالمندان هستند. 
اين يعنی جامعه به سمتی پيش می رود که نياز به توليدات 
کمک توانبخشی روز به روز بيشتر می شود.سخنگويی 
افزاي��ش تعداد معلوالن را نتيجه پيش��رفت بهداش��ت 
و افزاي��ش طول عمر معلوالن و س��المندان دانس��ت و 
گفت: نيازهای امروز معلوالن و س��المندان ديگر ش��بيه 
س��ابق نيست و باتوجه به پيشرفت تکنولوژيک جامعه 
و آين��ده ای ک��ه برای آن متصوريم، بايد نيازهای جامعه 
هدف را شناسايی کرده و تجهيزات مورد نياز آنها را برای 
خودکفايی فراهم کنيم.او ادامه داد: منابع مالی س��ازمان 
بهزيستی کم نيست اما به دليل نبود آمارهای دقيق و کافی 
و ش��فاف نبودن وضع  معلوالن،خدمات رسانی به آنها 
به شکل مطلوب صورت نگرفته است. به طور مثال هر 
معلول بايد 3سال يک بار ويلچر رايگان دريافت کند اما 
اين اتفاق رخ نمی دهد.او با اشاره به ضرورت به روز شدن 
توليدات کمک توانبخشی گفت: جای خالی توانبخشی 
مبتنی بر آموزش در جامعه ما به چشم می خورد. معلوالن 
اطالعات کافی درباره اس��تفاده از تجهيزات توانبخشی 
و نگه��داری از آنه��ا ندارند و ما در نظ��ر داريم برای هر 
معلول، همراه با وس��يله کمک توانبخشی، بروشورهای 
آموزش��ی هم تدوين کرده و در اختي��ار آنها قرار دهيم.

معاون توانبخش��ی سازمان بهزيستی با بيان اين که نبايد 
لوازم کمک توانبخش��ی را به عنوان لوازم لوکس در نظر 
گرفت گفت: اين تجهيزات اصل توانبخشی به حساب 
می آيند نه حاشيه ای بر روند توانبخشی.او ادامه داد: دو 
سال قبل بودجه اختصاص داده شده به تهيه لوازم کمک 
توانبخشی معلوالن و سالمندان 7/5 ميليارد تومان بود که 
سال گذشته به ۱7ميليارد تومان رسيد و امسال 35ميليارد 
تومان است که اکنون بيش از 23 ميليارد تومان آن به استان 

ها ابالغ شده است.
حض��ور 50 ش��رکت در اولی��ن نمایش��گاه 

توانبخشی
اولين نمايش��گاه ملی وسايل کمک توانبخشی از 
ديروز ۱8 ش��هريور در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان واقع در خيابان حجاب  آغاز به کار کرد و تا 2۰ 
شهريور از ساعت 9 تا ۱8 پذيرای معلوالن و عموم مردم 
خواهد بود.  در اين نمايشگاه محصوالت و توليدات 5۰ 
شرکت عرضه شده و رقابت اصلی شرکت کنندگان در 
اين نمايشگاه در حوزه کيفيت کاالها، قيمت و همچنين 
نوع آنها اس��ت.هدف از برگزاری اين نمايش��گاه ارتقاء 
دانش و مهارت توليدکنندگان در ارائه خدمات مطلوب 
به معلوالن، معرفی فن آوری های نوين کمک توان بخشی 
و کيفی سازی فرآيند توليد محصوالت عنوان شده است. 
در بخش جنبی اين نمايشگاه هم 6 کارگاه آموزشی برای 
توليد کنندگان برگزار می شود. تعمير و سرويس وسايل 
کمک توان بخشی و معرفی ابداعات در حوزه تجهيزات 
م��ورد ني��از افراد معلول ه��م از ديگر برنام��ه های اين 

نمايشگاه است.

چمران: همه اعضاي شورا نسبت به عملکرد شهرداری حساس باشند 

رئیس سازمان بهزیستی: ساالنه 36 هزار خانه به مددجویان تحویل مي شود

سرويس سياسي – اجتماعي: مشاورعالی فرمانده ستاد کل نيروهای مسلح 
در امور دفاع مقدس از بازگش��ت پيکر مطهر7۰ ش��هيد دوران دفاع مقدس به 

کشور در  23 شهريور خبر داد.
س��ردار سيد محمد باقرزاده گفت: اين شهيدان که از عمليات های خيبر. 
بدر، والفجر8 و تک دش��من در مناطق فاو و جزاير مجنون هس��تند، متعلق به 
يگان های 27 حضرت رس��ول)ص(، ۱4 امام حس��ين)ع(، 33 المهدی)عج(، 
4۱ ثاراهلل، 8 نجف، 25 کربال، 5 نصر و ۱2 قائم)عج( هس��تند که طي يک ماه 
اخير توسط اعضای کميته جستجوی مفقودين در محدوده فاو، مجنون و شرق 

دجله کشف شده اند.
 مشاورعالی فرمانده ستاد کل نيروهای مسلح در امور دفاع مقدس و ترويج 
فرهنگ شهيدان با تأکيد بر اهميت گراميداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت 
پيوند حماسه دفاع مقدس و حماسه مقاومت مردمی در غزه تاکيد کرد و يادآور 
شد: از ديدگاه امام خمينی)ره( که دفاع مقدس را مقدمه فتح فلسطين می دانست 
آنچه که امروز در غزه می گذرد و پس از آن هم بايد دنبال شود گذار از مرحله ای 
است که با تجربه پيروزی انقالب اسالمی و تداوم آن برای تمامی محرومان و 

پابرهنگان همراه است.

وزير بهداشت با اشاره به کمبود 
کادر پرس��تاری در مراک��ز درمان��ی 
کشور، از بکارگيری دانشجويان ترم 
آخر پرستاری و نيروهای شرکتی در 

بيمارستان ها خبر داد.
دکتر سيد حسن هاشمی با بيان 
اين مطلب که کمبود کادر پرستاری 
در بيمارس��تان ها يک واقعيت است 
که نمی توان آن را منکر ش��د، به مهر 
گفت: آنچه در حال حاضر می توان 
به عنوان راهکاری برای رفع کمبود 
کادر پرستاری در بيمارستان ها مورد 
توجه قرار داد، اس��تفاده از پرستاران 
طرح��ی و دانش��جويان س��ال آخر 

پرستاری است.
هاش��می با بيان اين مطلب که 
نس��بت پرستار به تخت بيمارستانی 
در ايران فاصله زيادی با بس��ياری از 
کش��ورها دارد، از اجرای آزمايش��ی 
قان��ون تعرف��ه گ��ذاری خدم��ات 
پرس��تاری در چند بيمارستان کشور 
خبر داد و گفت: پس از کسب نتايج 
الزم، آن را در ساير بيمارستان ها اجرا 

می کنيم.
هاشمی با عنوان اين مطلب که 
وزارت بهداشت نسبت به مسائل و 
مشکالت پرستاری بی اعتنا نيست، 
گف��ت: ب��زودی خبرهای خوش��ی 
برای پرس��تاران خواهيم داشت که 
اميدواري��م با اعالم و اج��رای آنها، 
رضايت نسبی پرستاران تامين شود.

وزير بهداشت درگفتگو با ايسنا 
هم  ضمن اشاره به مدل های تعامل با 
بخش خصوصی در حوزه سالمت، 
گفت: 288 پروژه نيمه تمام در کشور 
وجود دارد که حدود 6 هزار ميليارد 
توم��ان بودجه برای تکميل آنها نياز 

است.
وی: درب��اره پروژه های ناتمام 
وزارت بهداشت گفت : ۱۰4 پروژه 
بيش از 5۰ درصد، ۱84 پروژه زير 5۰ 
درص��د و ۱34 پروژه زير 25 درصد 

پيشرفت فيزيکی داشته اند.
 56۰ ح��دود  اف��زود:  وی 
بيمارس��تان در مجموع��ه وزارت 
بهداش��ت فعالند ک��ه 4۰۰ مورد از 
آنها پ��س از اعالم تعرفه های جديد 
نه تنهازي��ان ده نخواهند بود بلکه به 

سودهی می رسند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه هزينه های 
از  نگه��داری  و  بهره ب��رداری 
بيمارس��تان ها اظهار داشت: حدود 
6 هزار تخت در آستانه بهره برداری 
هس��تند و پس از اتم��ام پروژه ها 4۰ 
ه��زار طرح در قال��ب احداث 256 
بيمارس��تان اضافه می شوند. عالوه 
ب��ر آن 9۰ دانش��کده و 6۰ خوابگاه 
قابل واگ��ذاری به بخش خصوصی 

هستند.
وزير بهداش��ت و درمان افزود: 
دولت می تواند حتی بيمارستان های 
آموزش��ی را ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگذار کند و حتی در زمينه تجهيزات 
ني��ز چنين آمادگی را دارد و در قالب 
فاينانس هم تس��هيالتی فراهم شده 

است.
وی با اشاره به مدل های تعامل با 
بخش خصوصی اظهار داشت: يکی 
از اين مدل ها ايجاد بيمارس��تان های 
زنجيره ای اس��ت که دانش��گاه های 
علوم پزش��کی تهران و ايران اين کار 
را آغاز کرده اند. اين پروژه محب نام 
دارد که بيمارستان ميرزاکوچک خان 
در مرکز حضرت فاطمه )س( با اين 

پروژه همکاری می کنند. 
بخ��ش خصوص��ی 3۰ درصد 
س��رمايه اولي��ه آورده و 7۰ درص��د 
تس��هيالت گرفته و بيمارستان های 
باالی 25۰تخت اضافه کرده اس��ت. 
سود تضمينی اين کار نيز 25 درصد 

است.
وزير بهداشت با اشاره به مسکن 
مهر گفت: مراکز بهداشتی و درمانی 

در اين طرح پيش بينی نشده است.

هر برنامه توسعه ای که در حوزه "آی سی تی "اجرا شود، با پاسخ روشن 
به دغدغه های فرهنگی و اجتماعی کشور همراه خواهد بود ودر اين خصوص 

حجم بازار آی سی تی  ايران تا 3 سال آينده حداقل 2/5 برابر می شود.
ب��ه گ��زارش فارس، اي��ن مطلب را محم��ود واعظی وزي��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در پيامی به  سمپوزيوم دو ساالنه بين المللی مخابرات اعالم 
کردوگفت: بر اساس سند 2۰ ساله بايد در منطقه آسيای جنوب  غربی از جايگاه 

ممتازی در علم، فناوری و اقتصاد برخوردار باشيم.
وی با اشاره به اينکه در يک سال نخست دولت يازدهم نقشه راه توسعه 
دولت الکترونيک توس��ط رئيس جمهوری ابالغ ش��ده است، ادامه داد: تبيين 
برنامه نسبت به توليد محتوا، خدمات و نرم افزار و اجرای برنامه ايجاد دسترسی 
مناطق کمتر توس��عه يافته کش��ور و روستاها به اينترنت از ديگر رئوس برنامه 
دولت يازدهم برای توسعه آی سی تی  است. وی گفت: درصدديم تا طرح های 
اقتصاد دانش بنيان خود را با نرم افزارها و تجهيزات به حرکت درآوريم که سهم 
تحقيق و توسعه ايرانی بيش از بخش وارداتی آن باشد. اين يک هدف الزم و 
برنامه و راه مش��خص اس��ت.بر اين اساس از سرمايه گذاری بخش خصوصی 
داخلی و شرکت های صاحب نام و دارای فناوری خارجی که تمايل به مشارکت 
در اين برنامه را دارند، استقبال می کنيم.وزير ارتباطات يادآور شد: ما همسو با 
انديشمندان جهانی برنامه مشخص و روشنی در ارتقای امنيت فضای مجازی، 
حمايت از حريم خانواده، حفاظت از کودکان، رفع نابرابری جنسيتی، شکاف 
دسترسی و مقابله با سوءاستفاده ها از فضای مجازی داريم که با همکاری تمامی 

نهادهای مسئول در حال اجرای آن هستيم.

   متخصص��ان ني��روي هوايي ارتش، عمليات اورهال )باز آماد( دو فروند 
هواپيمای شکاری اف ۱4 و اف 4 را به پايان رساندند.

 به گزارش روابط عمومی نهاجا، متخصصان پايگاه شکاری شهيد بابايی 
اصفهان با صرف 35هزار نفرساعت کار، عمليات باز آماد يک فروند هواپيمای 

شکاری اف ۱4 را به پايان رساندند.
 اي��ن هواپيم��ا پس از انجام آزمايش های الزم و در حضور امير س��رتيپ 
خلبان حسن شاه صفی فرمانده نيروی هوايی ارتش عملياتی شد و مجدداً به 

ناوگان قدرتمند نيروی هوايی ارتش بازگشت.
 همچنين عمليات باز آماد يک فروند هواپيمای اف 4 هم با صرف 7۰ هزار 
نفر ساعت کار، در پايگاه شکاری برادران شهيد دل حامد چابهار به پايان رسيد و 

پس از انجام آزمايش های الزم به ناوگان نيروی هوايی ارتش ملحق شد.

 ۱۰۰۰ مجم��وع  از  تاکن��ون 
ميليارد تومان اعتبار تخصيصی برای 
اتم��ام 754 کيلومتر پروژه نيمه تمام 
در بخش راه تا پايان امسال، فقط 4۰ 

درصد تامين شده است.
و  راه ه��ا  س��اخت  مع��اون 
بزرگراههای کش��ور با بي��ان اينکه 
در بخ��ش راه ۱7 ه��زار و 5۰۰ 
ميليارد تومان برای اتمام پروژه های 
نيمه تم��ام اعتبار می خواهيم، گفت: 
هن��وز تمامی اعتبارات برای تکميل 

پروژه های نيمه تمام تخصيص داده 
نشده است.

خير اهلل خادمی در گفتگو با ايلنا 
با اشاره به مهم ترين پروژه های راهی 
که تا پايان س��ال به افتتاح می رسند، 
اظهار داش��ت: پروژه 4 خطه کردن 
فيروزک��وه � قائم ش��هر به طول 35 
کيلومت��ر، مياندوآب به کرمانش��اه 
و بجن��ورد به گ��رگان از مهم ترين 
پروژه ه��ای نيم��ه تمام هس��تند که 

تاپايان سال افتتاح می  شوند.

تهاتر بدهی های دولت از طريق تس��عير دارايی های ارزی، نس��بت های 
مال��ی بانک ها را اصالح کرده و با اصالح صورت های مالی، محدوديت های 
قانونی در اعطای تس��هيالت کاهش و توان تس��هيال ت دهی آنها را افزايش 

می دهد.
ش��اپور محم��دی معاون اقتصادی وزير اقتص��اد در گفتگو با فارس در 
پاسخ به اين که از محل تسويه بدهی دولت به بانک ها براساس درآمد ناشی 
از تس��عير، پولی به بانک ها تزريق نخواهد ش��د، گفت: خير؛ اين اقدام بيشتر 
به اصالح و شفاف سازی حساب ها منجر می شود و قرار نيست از اين محل 

پولی به بانک ها پرداخت شود.
وی توضي��ح داد: معادل پرداخ��ت بدهی دولت به بانک ها، بانک ها هم 
بدهی خود را به بانک مرکزی تس��ويه می کنند،به همين دليل پول جديدی 

تزريق نشده و پايه پولی رشد نمی کند.
به گزارش فارس، براس��اس ماده 24 اليحه پيشنهادی دولت به مجلس، 
به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اجازه داده می شود از محل حساب 
م��ازاد حاص��ل از ارزيابی خالص دارايی  ه��ای خارجی پس از تأمين تفاوت 
ريالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کاالها و خدمات 
ت��ا پايان س��ال ۱39۱ باقيمانده را حداکثر به مي��زان 4۰۰ هزار ميليارد ريال به 
مصرف تس��ويه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اس��المی ايران از دولت و 
بانکه��ای دولت��ی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پايان س��ال ۱392 ايجاد 

شده  اند، برساند.

مع��اون فرهنگ��ی بنياد ش��هيد 
و ام��ور ايث��ار گران گف��ت: 48 هزار 
جانباز، خانواده شهيد و ايثارگر برای 
حج تمتع در نوبت تش��رف و زيارت 

هستند.
حجت االس��الم س��يد حس��ن 
موذن��ی با بيان اين ک��ه چهار هزار و 
8۰۰ جانب��از و خانواده ش��هيد برای 
انجام مراس��م حج امس��ال به کشور 
عربستان اعزام می شوند به ايرنا گفت: 
اين جانبازان از مدت ها قبل ثبت نام 
کرده اند و اولويت اعزام با جانبازان و 
خانواده شهدايی است که برای اولين 

بار می خواهند به س��فر حج مشرف 
ش��وند.معاون فرهنگی بنياد شهيد و 
امور ايثار گران با اش��اره به اينکه 8۰ 
جانباز قطع نخاع امس��ال به سرزمين 
وحی مشرف می شوند، گفت: اولين 
کاروان با حضور 4۰ جانباز قطع نخاع 
به عربس��تان مشرف ش��دند و پرواز 
بع��دی اين کاروان هف��ت صبح 26 
شهريور از فرودگاه امام خمينی )ره( 
به مدينه منوره انجام می شود.او ادامه 
داد: هر س��ال بنياد شهيد و امور ايثار 
گ��ران دو کاروان جانبازان ويژه قطع 

نخاع را به حج تمتع اعزام می کند.

  بازگشت  پیکر  مطهر70 شهید 
دوران دفاع مقدس  

 خبرهای خوش وزیر بهداشت 
برای پرستاران

 حجم بازار آی سی تی ایران 
در3 سال آینده 2/5برابر می شود 

 بازسازی اساسی 2 فروند هواپیمای 
اف 14 و اف 4 توسط نهاجا  

تامین 40 درصد از اعتبار تکمیل 
پروژه های راهسازی 

 توان تسهیال ت دهی بانک ها افزایش می یابد

 48 هزار جانباز و ایثارگر
 در نوبت حج تمتع هستند
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آگهي تغييرات شركت كارگزاري بورس بيمه ايران سهامي خاص 
به شماره ثبت 123683 و شناسه ملي 10101671551

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1392/11/19 
و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/261845 مورخ 93/1/17 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد ترازنامه و حساب ســـود و زيان سال مالي منتهي 
به 1392/06/31 تصويب شـــد.  روزنامه اطالعات براي درج آگهي هاي شركت 
انتخاب گرديد. ـ  موسسه حسابرسي آريان فراز با شناسه ملي 10100522636 
به سمت بازرس اصلي و آقاي مهدي سوادلو با شـــماره ملي 0053055594 
بعنوان بازرس علي البدل انتخاب گرديد. براي يك سال مالي انتخاب شدند.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 8047358ـ040912/م الف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگهي تغييرات شركت اروند خودرو شركت سهامي خاص
 به شماره ثبت 134455 و شناسه ملي 10101776816

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1392/12/13 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقاي حميد كرباليي رضا با كدملي شماره 0049265970 به نمايندگي  از 
شركت توليدي موتور گيربكس و اكســـل سايپا به سمت رئيس هيئت مديره و 
آقاي احسان محرابيان با كدملي شماره 1229672516 به نمايندگي از شركت 
بهران موتور گلپايگان بســـمت نائب رئيس هيات مديره و آقاي جالل نيك نام 
با كدملي 0043032036 به نمايندگي از شـــركت گداز قطعه كيا، به ســـمت 
مديرعامل و عضو هيات مديره انتخاب گرديدند و هيئت مديره اختيارات خود را 

بشرح مندرج در صورتجلسه به مديرعامل تفويض نمود.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 8057467ـ040911/م الف

آگهي تغييرات شركت پيشبرد عمران پارسه شركت سهامي خاص
 به شماره ثبت 247980 و شناسه ملي 10102885845

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1393/01/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: مهتاب شـــير محمدي با كدملي 0073905704 به 
ســـمت بازرس اصلي و خانم عزت الملوك بنام با كد ملي 0532858468 به 

سمت بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 8075156ـ 040903/م الف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگهي تغييرات شركت محيا دارو سهامي خاص 

به شماره ثبت 197589 و شناسه ملي 10102394433
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1392/12/15 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد:  موضوع شركت به شـــرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: 
توليد و بســـته بندي، خريد و فروش، توزيع، واردات، صادرات انـــواع داروها و مكمل هاي 
شيميائي، گياهي، بيولوژيك، غذايي، ورزشي، رژيمي، بهداشتي، خوراكي وآشاميدني انساني 
به صورت ساخته شده و بسته بندي شده يا به صورت ســـاخته شده و بسته بندي نشده يا 
به صورت مواد اوليه خامـ  ملزومات بســـته بندي داروئي، آرايشي و بهداشتي و محصوالت 
آرايشي و بهداشـــتي و ملزومات و تجهيزات پزشكيـ  ارائه  خدمات مشاوره اي و مديريتيـ  
شركت در مزايده ها و مناقصات بخش خصوصي و يا دولتيـ  عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقيـ  اخذ نمايندگي از شـــركت ها و موسسات داخلي و خارجي و اعطاء نمايندگي به 
شركت ها و موسسات داخلي و خارجيـ  تاسيس شعب و شركت در نمايشگاه هاي داخلي و 
خارجيـ  اخذ وام و اعتبارات مالي از بانك ها و موسسات مالي دولتي و خصوصي مجاز داخلي 
و خارجي و ترهين اموال منقول يا غيرمنقول شركت براي خود شركت يا براي شخص ثالث.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 8079273ـ040901/م الف

آگهي تغييرات شركت توليد انرژي هاي تجديدپذير مپنا شركت 
سهامي خاص به شماره ثبت 416752 و شناسه ملي 10320684963

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1392/10/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالي و بانكي شركت از جمله چك ها، بروات 
و سفته ها با امضاء مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و 

اوراق عادي و اداري با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.  
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  7993286ـ041743/م الف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگهي تغييرات شركت توليدي قطعات الستيكي تهران  شركت 
سهامي خاص به شماره ثبت 16654 و شناسه ملي 10100595909

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1393/01/26 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد:  ترازنامه، حساب ســـود و زيان و عملكرد شركت در سال مالي منتهي به 92 
بتصويب رسيد.  آقاي حسين عباســـي به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل داراي 
كد ملي 5389873424 و آقاي محمود عباسي به سمت نائب رئيس هيات مديره داراي 
كد ملي 4321063469 و آقاي احمد عباسي به ســـمت عضو هيات مديره داراي كد 
ملي 5389393740 براي مدت 2 ســـال انتخاب گرديدند.  كليه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شركت به امضا منفرد رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس هيئت مديره همراه با 
مهر شركت و كليه اوراق و اســـناد و مكاتبات عادي و اداري با امضا يكي از اعضا هيئت 
مديره همراه با مهر شـــركت معتبر مي باشد.  موسسه حسابرســـي اهميت نگر داراي 
شناسه ملي 10103465470 بعنوان بازرس اصلي و آقاي حسين صاحب الزماني داراي 
كد ملي 4072105651 بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديد.  

روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.  
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  8022856ـ041740/م الف

آگهي تغييرات
بازرگاني و سرمايه گذاري فرزاد نام شركت سهامي خاص 
به شماره ثبت 393982 و شناسه ملي 10320443898

به استناد صورتجلسه  هيئت مديره مورخ 1392/12/27 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: اقاي احمد كرباسيان با كدملي 0793105455 به سمت مديرعامل (خارج 
از اعضاي هيات مديره) براي بقيه مدت تصدي تعيين گرديد كليه اوراق و اسناد 
بهادار يا تعهدآور از جمله چك، ســـفته، برات و نيز كليـــه قراردادها با امضاي 
مديرعامل و به اتفاق يكي از اعضاي هيات مديره  همراه با مهر شـــركت معتبر 
مي باشـــد. حدود اختيارات هيئت مديره به شرح مندرج در متن صورتجلسه به 

مديرعامل تفويض گرديد.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  8079377ـ040902/م الف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگهي تغييرات 

شركت آيش شبكه سهامي خاص 
به شماره ثبت 200949 و شناسه ملي 10102426993

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1392/11/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم ريحانه ميمه نياسر به كدملي 0078852013 به 
سمت بازرس اصلي و خانم آناهيد رنجبري به كدملي 0064047881 به سمت 

بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب گرديدند.  
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسنادو امالك كشور 8072461ـ040900/م الف

آگهي تغييرات شركت سما گستر كهن سهامي خاص 
به شماره ثبت 288959 و شناسه ملي 10103251558

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  مورخ 1392/12/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: موسســــه حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگرآريا 
ش.م 10103559024 به عنوان بازرس اصلي و آقاي پرويز مقدس به شــــماره 
ملي 4622401096 به عنوان بازرس علي  البدل براي يك ســــال مالي انتخاب 
گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد.  
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  8006650ـ041742/م الف

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آگهي تغييرات شركت مديريت و توسعه پروژه هاي آرمه نو 

سهامي خاص به شماره ثبت 389027 و شناسه ملي 10320393350
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1391/04/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: موسسه حسابرسي شاخص انديشان به شناسه ملي 10100573323 
به سمت بازرس اصلي و آقاي جهانگير رضائي به كد ملي 0044230621 به سمت 
بازرس علي البدل براي مدت يكســـال مالي انتخاب شـــدند. روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت نشر آگهي هاي شركت انتخاب گرديد. اعضاء هيئت مديره به مدت 
دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: مجيد ابريشمي به كد ملي 0384086632 
شـــهاب عاصمي به كد ملي 2290958001 شـــركت گروه راهبـــران اقتصادي 
آمان به شناســـه ملي 10103477823 به نمايندگي محمـــود تدين به كد ملي 
0045067082  شركت آرمه نو به شناســـه ملي 10100926523 به نمايندگي 
توفيق ترابي به كد ملي 1639080589 شـــركت گسترش تجارت برنا به شناسه 
ملي 10103765505 به نمايندگي سياوش آقاجاني به كد ملي 2161642812  
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  8017867ـ041741/م الف

همكار ارجمند جناب آقاي واحدي
با نهايت تأسف مصيبت وارده رابه شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده از درگاه ايزد منان براي آن مرحومه 
ــكيبايي مسئلت  غفران الهي و براي بازماندگان صبر و ش

مي نماييم.
ــات  ــابداريهاـ  بودجه و گزارش ــور ماليـ  اداره حس ام
ــولـ  اداره اموال و  ــازمان وص ــتمزدـ  س ـ حقوق و دس

انبارهاي مؤسسه اطالعات و شركت ايران چاپ
برادر ارجمند آقاي دكتر مرتضي شهيدزاده

ــت پدر بزرگوارتان فقيد  ــف و تاثر درگذش با كمال تاس
سعيد حاج آقا جان شهيد زاده پدر شهيدان دكتر مصطفي 
ــاير بازماندگان تسليت  ــماعيل را به جنابعالي و س و اس
ــئلت مي نمائيم در  ــبحان مس عرض نموده و از خداي س
ــهيدش از رحمت و مغفرت الهي متنعم  جوار دو فرزند ش

شوند.
جمعي از دوستان فارغ التحصيل دانشگاه شيراز

استاد دكتر سيد احمد جليلي
ــت برادر ارجمندتان را تسليت  با نهايت تأسف درگذش
ــكيبايي آرزو  گفته و براي جنابعالي و خانواده محترم ش

دارم.
دكتر مسلم بهادري و خانواده

استاد ارجمند جناب دكتر جليلي
ــليت عرض  با اندوه فراوان مصيبت وارده را صميمانه تس
نموده ، سالمت و تندرستي شما و خانواده را آرزومنديم.
دكتر سيدحسين كريمي و سولماز اصالني كيا

جناب آقاي دكتر احمد جليلي
ــليت عرض  ــما تس مصيبت وارده را از صميم قلب به ش

مي نماييم.
دكتر حسين سميعي و بانو

خانواده محترم فروزان مهر و سيفي
ــيله درگذشت جانسوز دوست و همكار عزيز و  بدينوس
ــما خانواده  ــان مرحوم اكبر فروزان مهر را به ش مهربانم
محترم تسليت عرض نموده و از درگاه ايزدمنان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزو مي نماييم. 
كاركنان، سرپرستي، نمايندگي 
 خبرنگاري روزنامه اطالعات استان مركزي

همكار ارجمند جناب آقاي دكتر ابوالفضل رحيمي زاده
ــت مادر عزيزتان را به جنابعالي  ــف درگذش با كمال تأس
ــوده و براي آن  ــرض نم ــليت ع ــواده محترم تس و خان
ــكيبايي  مرحومه علو درجات و براي جنابعالي صبر و ش

آرزومنديم.
پزشكان و كاركنان موسسه پزشكي ايرانيان

جناب آقاي دكتر سيداحمد جليلي
مقام محترم رياست انجمن علمي روانپزشكان ايران

مصيبت وارده، فقدان برادر گراميتان را خدمت جنابعالي 
ــتگان محترم تسليت گفته، سالمتي و صبر از درگاه  و بس
پروردگار يكتا براي آن خانواده محترم خواستار است.
پزشكان و كاركنان بيمارستان روانپزشكي ميمنت

جناب آقاي احمد فروغي
ــرادر گراميتان را  ــت ب ــف و تأثر درگذش ــا نهايت تأس ب
تسليت عرض نموده و از  خداوند متعال براي آن مرحوم 
ــاير بازماندگان  ــما و س آمرزش و غفران الهي و براي ش

سالمتي آرزومنديم.
شركت ساختماني كوهسر

همكار عاليقدر
جناب آقاي احمد جليلي

رياست محترم انجمن علمي روان پزشكي ايران
با كمال تأسف درگذشت برادر گراميتان را به جنابعالي و 
خانواده محترمتان تسليت عرض نموده و از خداوند منان 

صبر و شكيبايي براي بازماندگان مسئلت مي نمايم.
دكتر عليرضا زالي
رئيس كل سازمان نظام پزشكي

همكار گرامي
جناب آقاي دكتر حبيب اله مومني

ــف فراوان ضايعه درگذشت خواهر گراميتان را به  با تأس
ــليت عرض نموده و براي  جنابعالي و خانواده محترم تس

بازماندگان محترم صبر و شكيبائي آرزومندم.
دكتر عليرضا زالي
رئيس كل سازمان نظام پزشكي 

جناب آقاي احمد فروغي
ــليت عرض  ــف و تأثر مصيبت وارده را تس با نهايت تأس
نموده و از خداوند متعال شادي روح آن مرحوم و سالمتي 

و شكيبائي براي بازماندگان محترم مسئلت داريم.
شركت ساختماني رك

استاد محترم جناب آقاي دكتر احمد جليلي
ــما را صميمانه به شما و خانواده تان  ــت برادر ش درگذش

تسليت عرض مي نمائيم.
بيمارستان ايرانمهر
دكتر علي اكبر خورسندي و بانو

استاد گران قدر 
جناب آقاي دكتر احمد جليلي 

رئيس محترم انجمن علمي روان پزشكان ايران
ــاي مهندس  ــان، جناب آق ــرادر گرامي ت ــت ب درگذش
ــيدعلي اكبر جليلي را خدمت جنابعالي تسليت عرض  س
ــالمتي  ــما و خانواده محترمتان صبر و س كرده، براي ش

آرزو دارم.
دكتر سامان توكلي 

استاد ارجمند
جناب آقاي دكتر احمد جليلي

«رياست محترم انجمن علمي روانپزشكان ايران»
ــت برادر گراميتان را به جنابعالي  با اندوه فراوان درگذش
و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند منان 

صبر و شكيبايي براي بازماندگان آرزومنديم.
«مترون و سرپرستاران بيمارستان مهرگان»

ــنايان و  ــتان و  آش ــتگان، دوس ــيله از همه بس بدين وس
ــييع، تدفين و  ــم تش ــايگان ارجمندي كه در مراس همس
مجالس ترحيم فرهنگي خدوم و انقالبي مخلص شادروان 
احمد جاللي شركت فرموده و يا با چاپ اعالميه، حضور 
ــليت در جرايد  ــزل، چاپ بنر و پالكارد عرض تس در من
ــريات و نثار تاج گل ابراز محبت فرموده و موجب  و نش
ــد، صميمانه  ــدگان را فراهم نمودن ــلي خاطر بازمان تس
ــكر مي نمائيم بويژه از اعضاي شوراي عالي  تقدير و تش
ــاي بطحايي معاون وزير محترم آموزش و پرورش،  و آق
ــطه آموزش و پرورش منطقه  گروه  مديران مقطع متوس
ــه، دانش آموزان و مربيان و  ــت محترم منطق 16 و مديري
ــيد فاطمي، حاج  ــهيد س ــتانهاي الهي و ش مديران دبيرس
سعيد حداديان و حاج حسين هوشيار، برادران جليل نژاد 
ــتاني، هيئت محبان الرضا، مدرسه نمونه مردمي  و اردس
دولتي معرفت، هيئت شهداي چهارصد دستگاه و دوستان 
ــه بزرگ اطالعات صميمانه تقدير و  آن عزيز در موسس

سپاسگزاري مي گردد.
خانواده آن مرحوم

جناب آقاي دكتر حبيب اله مؤمني 
مديرعامل محترم آزمايشگاه مسعود 

با تأسف فراوان ضايعه درگذشت خواهر گرامي تان را به 
ــليت عرض نموده و براي  جنابعالي و خانواده محترم تس
ــكيبايي و براي آن مرحومه  بازماندگان گرامي صبر و ش

آرزوي مغفرت مي نماييم. 
به اطالع مي رساند  مراسم ختم روز پنجشنبه بيستم شهريور 
ساعت 16 تا 17:30 در مسجد امام جعفر صادق(ع) واقع 
ــريعتي باالتر از سيدخندان برگزار خواهد  در خيابان ش

شد. 
هيأت مديره و كاركنان آزمايشگاه مسعود 

هوالباقي
ــف و تأثر درگذشت خواهرگرامي دوست  با نهايت تأس
ــر حبيب اهللا  ــاب آقاي دكت ــان «جن ــكار ارجمندم و هم
ــي متخصصين علوم  ــي» عضو محترم انجمن علم مومن
ــگاهي باليني ايران را به اطالع كليه همكاران و  آزمايش

دوستان محترم مي رسانيم.
ــه همكار  ــليت ب ــبت ضمن عرض تس ــن مناس ــه همي ب
گرانقدرمان جناب آقاي دكتر حبيب اهللا مومني و خانواده 
ــالمتي براي ايشان و  ــان و با آرزوي صبر و س محترم ايش
ــدگان و آمرزش و علو درجات براي آن مرحومه  بازمان
ــنبه مورخ 93/6/20 از ساعت  ــمي در روز پنج ش مراس
ــر صادق(ع) واقع  ــجد امام جعف 16 الي 17/30 در مس
ــيدخندان برگزار  ــريعتيـ  باالتر از پل س ــان ش در خياب

مي گردد.
ــما همكاران و سروران گرامي موجب شادي  حضور ش
ــر بازماندگان خواهد  ــلي خاط ــه و تس روح آن مرحوم

شد.
هيئت مديره انجمن علمي متخصصين 
علوم آزمايشگاهي باليني ايران
ــاي مهندس  ــوهر خواهر آق ــف فوت ش ــا نهايت تأس ب
ــمي حائري را به اطالع دوستان و آشنايان  ــرو هاش خس
مي رسانم. مجلس ختم روز جمعه 93/6/21 از ساعت 
20 الي 21/30 در مسجدالرضا(ع) ميدان نيلوفر برگزار 

مي گردد.
سرتيپ دكتر فيروزبخش

ــان «دكتر احمد هراتيان نژادي» ناباورانه از ميان  عزيزم
ما رخت بربست ................. به ياد و خاطرش از ساعت 
ــنبه 93/06/20 در مسجد  4 تا 5/30 بعداز ظهر پنجش

جامع شهرك غرب به سوگ مي نشينيم.
ــدس آزاده هراتيان نژاديـ   ــر پروين بكتاشـ  مهن دكت
مهندس انديشه هراتيان نژاديـ  مهندس نيما هراتيان  و 

ديگر وابستگان و دوستدارانش.

يادبود
ارزش بودنت را هميشه از انديشه يك لحظه نبودنت 

مي توان فهميد.
ــهريور  ش دوم  و  ــت  بيس
ــالگرد شادروان  دومين س

حسين دولتي مي باشد.
ــالق و  ــارز اخ ــه ب او نمون
ــواره  ــود و هم ــانيت ب انس
ــي را  ــوكاري و آزادگ نيك
ــش قرار  ــق كارهاي سرمش

مي داد.
روحش شاد راهش پاينده.

ــت آن مرحوم  ــه وصي بنا ب
هزينه هاي مراسم يادبود صرف امور خيريه مي گردد.

از طرف همسر و فرزندان

به نام خدا
هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است درجريده عالم دوام ما

ــي وپنجمين سال  ــهريورماه 1393 مصادف با س 19 ش
ــتگي ناپذير راه آزادي، عدالت،  ــت  مبارز خس درگذش
ــي  ــة اهللا طالقان ــوم آي ــوراها مرح ــاالري و ش مردم س

مي باشد.
ــالهاي گذشته در  ــتوه كه س ــت آن مجاهد نس بزرگداش
«حسينيه ارشاد» برگزار مي گرديد. اين مجلس در سال 
جاري روز پنجشنبه 20 شهريورماه 1393 از ساعت 5 
ــر در «كانون توحيد» واقع در بزرگراه چمرانـ   بعدازظه

ميدان توحيدـ  خيابان پرچم برگزار مي گردد. 
«خانواده  آيةاهللا طالقاني»

چهل غروب غمبار گذشت
پدر رفتي و مهر و وفايت ماندني شد

هميشه در دل ما خاطراتت خواندني شد
يقين هرگز نگردد زحمت و رنجت فراموش

تو را رحمت كه راهت راهنماي زندگي شد

ــت پدري  ــف و تألم چهلمين روز درگذش با نهايت تأس
ــري فداكار مرحوم بهنام حسين زاده را به  مهربان و همس

اطالع كليه دوستان و آشنايان مي رساند.
ــوم روز  ــم آن مرح ــبت مجلس چهل ــن مناس ــه همي ب
جمعه93/6/21 از ساعت 17 الي 18:30 واقع در بلوار 
ــاد، خيابان هونجاني  ــتواره، روبروي متروي علي آب دس

مسجد حضرت علي اكبر(ع) برگزار مي گردد.
حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن مرحوم 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.
از طرف خانواده هاي: حسين زاده، وجدي، نادري و ساير 

بستگان و آشنايان محترم

رِّ َوالَْخْيِر فِْتنًَة َوإِلَْينَا  ُكلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت َونَْبُلوُكم بِالشَّ
تُْرَجُعوَن

يك سال گذشت 
دارم هواي صحبت ياران رفته را

ياري كن اي اجل كه به ياران رساني ام

ــت.  ــال از آخرين ديدارمان گذش ــزم، يك س ــدر عزي پ
ــر روي صورت ماهت  ــا لبخند آخرينت ب ــداري كه ب دي
ــت.  ــدگار باقي ماند، برايم يك قرن گذش ــت و مان نشس
ــه عذابم مي دهد و  ــادآوري آن روز تلخ هميش ــرار ي تك
ــلي بخش  ــود.  تنها تس ــگاه از ذهنم خارج نمي ش هيچ
ــريفه «اال بذكراهللا تطمئن  ــته ام، ذكر اين آيه ش دل شكس

القلوب» بود.
يك سال پيش در چنين روزي (چهارشنبه 20شهريور92) 
با صداي اذان صبح براي آخرين بار از خواب برخاستي 
و نماز گزاردي و سپس براي هميشه به خواب رفتي. در 
ــال نه تنها نبودنت را باور نكردم، بلكه لحظه  اين يك س
لحظه عمرناقابلم بي تو مانند شمع آب شد. فقط توانستم 
ــپري كنم. هنوز  ــنگت روزگار را س با ياد و خاطرات قش
ــت دادن تو  ــوختم كه غم از دس در داغ هجران مادر مي س
مرا خاكستر كرد. با اين حال كه مرا تنها و بي كس و بدون 
ــت و پناه باقي گذاشتيد، اما به اميد ديدار دوباره اتان،  پش
ــايد بتوانم  ــب ها را روز، تا ش ــب مي كنم و ش روزها را ش

صورت ماهتان را ببينم. 
در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم

بدان اميد دهم جان كه خاك كوى تو باشم
به وقت صبح قيامت كه سر زخاك برآرم

به گفتگوى تو خيزم به جستجوى تو باشم
به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت

 مرحوم مغفور شادروان
«احمد حيدرخطيبي»

 (بزرگ خاندان حيدرخطيبي)
ــوار آرامگاه ابدي اش  ــه 1393/6/21 در ج روز جمع
ــماره 21»   ــت زهرا (س) «قطعه 304 رديف 43 ش بهش
حضور يافته و با تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد، ياد او را 

گرامي  و روح پرفتوحش را عطرافشاني مي كنيم.
از طرف تنها يادگارت: مهران حيدرخطيبي 

يادبود
با نهايت ايمان و اعتقادمان به حيات اخروي، ولي باز هم با 
چشماني اشكبار و دلهائي شكسته، اولين سالگرد عروج 
ــام و گرانقدر، خاكپاي حضرت  ــي مادري واالمق ملكوت
رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، شيفته تالوت و حفظ 
ــات و معاني عظيم و نوراني كالم اهللا مجيد از كودكي تا  آي
ــار دنيوي مرحومه مغفوره  ــن روزهاي حيات پرب آخري
بانو اسما خالدي (فرزند مرحوم مغفور شادروان محمود 
ــمت الملك) و (همسر عزيز مرحوم مغفور شادروان  حش
ــان خالدي، پدر عزيزمان)، بزرگ خاندان خالدي  باقرخ
ــالگرد صرف  ــم س را گرامي مي داريم. ضمنًا هزينه مراس

امور خيريه خواهد گرديد.
كامبيز، گرديز، كامران، كاميار و گلريز
دو سال از درگذشت شادروان دكتر سيدرضا سيدنبوي 

گذشت ياد او را گرامي مي داريم. روحش شاد.
خانواده سيدنبوي

ــف و تأثر درگذشت پدر و همسري مهربان  با نهايت تأس
ــي برق  ــادروان دكتر محمدقلي محمدي پدر مهندس ش
فشار قوي ايران را به اطالع دوستان و آشنايان مي رساند. 
ــم ترحيم روز چهارشنبه 93/6/19 از ساعت 17  مراس
ــجد الغدير واقع در خيابان ميرداماد  الي 18/30 در مس
ــروران گرامي موجب تسلي  برگزار مي گردد. حضور س

خاطر بازماندگان خواهد بود.
همسر: فرح الجوردي فاطمي 

فرزندان: ياسمين و سيامك
خواهر: ملك تاج محمدي

عروس: رها عابدي
داماد: شهروز بهرامي اصل 

نوه ها: شبنم، پرنيان، رسا و سرنا
ــاـ   ــديـ  الجوردي فاطميـ  شناس ــاي: محم خانواده ه
هوشنگ نژادـ  شيخ رضائيـ  وهاجيـ  ساداتـ  عابدي 
ــاير  ـ بهرامي اصلـ  مقدمـ  خطيب لوـ  موقرـ  مدبر و س

بستگان 

يادبود
سالگرد حاج سيدجالل ميروهابي 

ــت سالي از فراقت  پدر گذش

ــا بماند تا قيامت  غمت با م

اگرچه سايه ات رفت از سر ما 

ــايه فكنده بر دل ما  غمت س
از طرف خانواده
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   »برژینسکی« و احیای 
اتحاد جماهیر شوروی توسط پوتین

  مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا 
ضمن فراخواندن غرب به حمایت از 
اوکراین، رئیس جمهوری روس��یه را 
به ت��اش برای احیای اتحاد جماهیر 
شوروی متهم کرد. زبیگنیو برژینسکی 
با بیان اینکه دشمن در قانون به معنای 
کس��ی اس��ت که با ش��ما به صورت 
فیزیکی مقابله می کن��د، گفت: اقدام 
روس��یه در اوکراین و مقابله با غرب 
قطع��ا نوعی تقابل و تهدید اس��ت و 

شاید دشمنی رسمی نباشد اما پاسخ روشنی برای غرب است.
این سیاس��تمدار آمریکای��ی درباره اهداف پوتی��ن در منطقه گفت: وی 
می خواهد بار دیگر اتحاد جماهیر ش��وروی را با نامی جدید و حاکمیتی تازه 
احیا کند و برای این منظور نیازمند آن اس��ت که اوکراین را تحت کنترل خود 
درآورد و این فقط محدود به اوکراین نیست بلکه مربوط به تمامی خواسته های 
روسیه در این راستا است. از نظر من دیدگاه وی موفق نخواهد شد و تسلط بر 
اوکراین با توسل به زور منجر به موارد زیاد بی قانونی خواهد شد . برژینسکی 
افزود: نگاه من درباره آینده روس��یه این اس��ت ک��ه در آینده دموکراتیک تر و 
شریکی برای غرب شود و نقش مهمی در اروپا ایفا کند اما این دیدگاه پوتین 
نیست و او سعی می کند خواسته خود را تحمیل کند. برژینسکی درباره موقعیت 
پوتین در اوکراین گفت: وی از لحاظ نظامی دست برتر را دارد چرا که غرب از 

اوکراین حمایت نمی کند، در حالی که غرب باید از اوکراین حمایت کند.
*فارس

 پهپادهاي آمریکا علیه داعش در سوریه 
وارد عمل شدند

 سرویس خارجی: روزنامه انگلیسی »تلگراف« گزارش داد که هواپیماهای 
بدون سرنشین آمریکا برای اولین بار بر فراز مقر اصلی گروه تروریستی تکفیری 
داعش در س��وریه به پرواز درآمدند. س��اکنان ش��هر »رقه« واقع در شمال سوریه، 
عکس ها و تصاویر ویدئویی از این هواپیماهای بدون سرنشین که از راه دور کنترل 
می شوند، گرفته اند. کارشناسان تسلیحاتی غربی این هواپیماهای بدون سرنشین را 
که در پاکستان و یمن برای حمله به گروههای تروریستی مورد استفاده قرار گرفته 

است را شکارچیان آمریکایی می نامند .
آمریکا آش��کارا اعام نکرده که هواپیماهای بدون سرنش��ین خود را بر فراز 
سوریه به پرواز درآورده است اما رؤیت این هواپیماها بر فراز رقه اولین نشانه هایی 
اس��ت مبنی بر آنکه آمریکا در حال انجام چنین مأموریتی اس��ت. پنتاگون به دیلی 
تلگراف اعام کرد که هنوز هیچ گونه حمله ای علیه سرکرده های داعش صورت 
نداده اس��ت. کارشناس��ان می گویند پهپادهای آمریکا از نوع شکارچی »ام کیو 1« 
هستند. دراین حال جرج جبور مشاور سابق رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه 
سوریه همچنان منسجم و یکپارچه است و از تمامیت ارضی خود دفاع می کند، 
تاکید کرد دمش��ق از هرگونه تجاوز آمریکا به تمامیت ارضی سوریه چشم پوشی 
نخواهد کرد. خبر دیگر اینکه  پروفسور پیتر نومان، مدیر مرکز بین المللی مطالعات 
افراط گرایی در کالج کینگ لندن گفت: بیش از 12 هزار تروریس��ت از 74 کش��ور 
برای جنگ به سوریه رفته اند که 60 تا 70 درصد از آنان از کشورهای خاورمیانه و 
بقیه از کشورهای غربی هستند. وی افزود: درگیری سوریه موجب بسیج تروریست 
های خارجی شده که از زمان جنگ افغانستان علیه اشغال شوروی در دهه 1980 

بی سابقه است.
دراین حال نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به عدم تحرک سازمان 
ملل درباره جنایات گروه های تروریس��تی، گفت: گروه های تروریس��تی حاضر 
در س��وریه پس از شستش��وی مغزی کودکان در اردوگاه های وی��ژه، آنها را برای 
جنگ بسیج می کنند. بشار الجعفری با بیان اینکه نهادهای ذیربط سازمان ملل برای 
رسواس��ازی این تجاوزات علیه کودکان هیچ تحرکی نمی کنند، گفت: از چند ماه 
قبل از نماینده ویژه سازمان ملل خواستیم به اقدامات برخی پایگاه های ماهواره ای 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبنی بر بسیج کودکان سوری در جنگ این 
کشور رسیدگی شود. ازسویی نماینده ویژه سازمان ملل نیز اعام کرد 18 هزار مورد 

تجارت اعضای انسان در مناطق شمالی سوریه صوت گرفته است.
 آماده باش ارتش

نیروهای ارتش سوریه در پی درگیری های شدید مخالفان در جبهه های شمال 
و شرق پایتخت سوریه، در دمشق به حال آماده باش درآمدند. درگیری های شدید 
در منطقه دخانیه نیروهای نظامی سوریه را برآن داشت تا نیروهای بیشتری را برای 
بازپس گیری آن و محاصره نیروهای مخالف به آنجا اعزام کنند و مانع کشیده شدن 

موج درگیری ها به بخش های جنوبی شوند. 
خبر دیگر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی اعام کرد یکی از سربازان این رژیم 
به ضرب گلوله ای بی هدف در بلندی های اشغالی جوالن زخمی شده است. ارتش 
رژیم صهیونیستی هفته گذشته پایگاه ارتش سوریه در استان قنطیره در جوالن را با 

ادعای شلیک خمپاره  به بخش اشغالی بلندی های جوالن هدف قرار داد.
تسلیم شدن صدها تروریست

300 تروریس��ت در مناطق مضایا، الزبدان��ی، بقین، وادی بردی و هریره در 
ریف دمشق خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند. این تروریست ها مدتی را در 
مرکز بازپروری ریف دمش��ق می گذرانند تا پس از بازگش��ت به جامعه به عنوان 
شهروندان عادی به زندگی خود ادامه دهند. دولت سوریه کمیته ای را به نام آشتی 
ملی برای ترغیب تروریست ها و افراد فریب خورده برای تسلیم خود و بازگشت 
به آغوش جامعه تش��کیل داده اس��ت که این امر، تسلیم شدن تعداد زیادی از افراد 

مسلح را در پی داشته است.

 تمرین نظامي روسیه 
همزمان با نشست سران ناتو

س��رویس خارجی:پایگاه آمریکایی »واشنگتن  فری بیکن« اعام کرد بمب  
افکن های ارتش روس��یه همزمان با برگزاری نشس��ت پایانی سران ناتو در»ولز«، 
حمله احتمالي به آمریکا با موشک های کروز را تمرین کرده اند. مقام های دفاعی 
این پایگاه افزودند: بر اساس اطاعات راداری، دو فروند بمب افکن استراتژیک 
مدل »تی یو-95« روس��یه طول آتانتیک شمالی حوالی ایسلند، گرینلند و شمال 
شرق کانادا را پیمودند. این گزارش در حالی منتشر  شد که هفته گذشته نیز ژنرال 
»یوری یابوکوف« مقام ارش��د وزارت دفاع روس��یه اعام کرده بود مس��کو باید 
دکترین نظامی خود را تغییر دهد. از سوی دیگر زیردریایی اتمی روسی »والدیمیر 
مونوماخ« پس از ترک پایگاه »سورودس��وینگ« به مقصد پایگاه دریایی ش��مال، 
موش��ک بالستیک »بوالوا« را پرتاب آزمایش��ی کرد.درچنین شرایطی، رزمایش 
ناوگان دریایی اوکراین و آمریکا درچارچوب رزمایش های بین المللی »نسیم دریا 
2014« در دریای سیاه آغاز شد. در این راستا وزیر دفاع کانادا از پرواز بسیار نزدیک 
یک فروند هواپیمای نظامی روسیه در نزدیکی ناوچه این کشور در منطقه دریای 

سیاه خبر داد، ولی وزارت دفاع روسیه بافاصله این ادعا را تکذیب کرد.
خبر دیگر اینکه، والدیمیر پوتین و پترو پروشنکو ، روسای جمهوری روسیه 
و اوکراین بر ادامه گفتگو برای حل مناقشه شرق اوکراین تاکید کردند. پروشنکو 
همچنین با حضور در شهر بندری و بحران زده »ماریوپل«، بر ادامه تسلط کی یف 
بر این ش��هر تأکید کرد. وزیر خارجه روس��یه هم گفت: دولت اوکراین و جدایی 
طلبان به مسکو پیام داده اند که قصد ندارند آتش بس را نقض کنند.سرگئی الوروف 

افزود: با این حال اوضاع کلی آتش بس مناسب است.
خبر دیگر اینکه، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ب��ا دفاع از ادامه 
تحریم ها علیه مس��کو گفت: باید به تحریم روس��یه ادامه دهیم ولی در عین حال 
درهای مذاکره را نیز باز بگذاریم. »فدریکا موگرینی« افزود: مسکو انتخاب کرده 
اس��ت که ش��ریک استراتژیک اتحادیه اروپا نباش��د. در همین حال، بسته جدید 

تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه به تأیید سفرای اروپایی رسید.
درچنین ش��رایطی س��ازمان ملل اعام کرد ش��مار قربانیان بحران اوکراین از 
مرز 3000 تن گذش��ت. رئیس جمهوری اوکراین نیز از تحویل 1200 نظامی اس��یر 
اوکراینی به کی یف توسط  شبه نظامیان خبر داد. پترو پروشنکو، افزود: 863 اسیر 
اوکراینی دیگر نیز تا پایان این هفته آزاد خواهند شد . دراین راستا  خبرها حاکی از 
کشته شدن چهار نظامی اوکراینی از آغاز آتش بس میان اوکراین و جدایی طلبان است. 
در چنین ش��رایطی، شبکه خبری الجزیره گزارش داد که یک کاروان نظامی روسیه 
حامل 11 تانک، یک موشک گراد و چندین قبضه ساح دیگر  وارد »نووآزوسک« 
واقع در شرق اوکراین شده است. خبر دیگر اینکه، اولین گزارش درباره هواپیمای 
مالزیایی »ام اچ 17« که در ش��رق اوکراین س��رنگون ش��د، حاکی از آن است که این 
هواپیما با اشیایی با انرژی باال ساقط شده است.گفته می شود این هواپیمای مالزیایی 
به واس��طه خس��ارات ناشی از این اشیاء که از بیرون به داخل هواپیما نفوذ پیدا کرده 

بود، در هوا تکه تکه شد .

سرویس خارجی:تشکیل دولت 
جدی��د عراق در بحبوح��ه بحران این 
کشور،با اس��تقبال گسترده بین المللی 

روبرو شد.
در همین رابطه،دبیرکل س��ازمان 
مل��ل متحد تش��کیل دول��ت جدید 
عراق را به نخس��ت وزیر این کش��ور 
تبری��ک گف��ت. بان کی م��ون اظه��ار 
داش��ت:در این دوران حس��اس برای 
ع��راق و منطقه،پارلم��ان عراق گامی 
مثب��ت برای ثبات سیاس��ی و صلح در 
این کش��ور است.وی از سران سیاسی 
عراق خواست تا هر چه سریعتر برای 
انتخ��اب وزرای دفاع و کش��ور  اقدام 
کنن��د.از س��ویی،،دبیر کل اتحادی��ه 
عرب نیز ضمن اس��تقبال از تش��کیل 
دول��ت جدید در ع��راق اعام کرد که 
اتحادیه ع��رب از دولت جدید عراق 
در زمینه مبارزه با تروریس��م حمایت 
می کند.»نبیل العربی« دبیر کل اتحادیه 
عرب از تشکیل دولت »حیدرالعبادی« 
نخس��ت وزیر جدید عراق و اخذ رأی 
اعتماد  دولت از پارلمان استقبال کرد.
وی اف��زود: باید تاش های مش��ترک 
عربی و بین المللی برای کمک به عراق 

در این مرحله صورت گیرد.
ک��ه،  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
رئیس جمه��وری آمری��کا در تماس 
تلفنی با نخس��ت وزیر عراق، تشکیل 
کابین��ه جدید ع��راق را به وی تبریک 
گفت و خواس��تار همکاری نزدیک با 
دولت عراق ش��د.در بیانیه کاخ سفید 
ضم��ن اع��ام این خبر، آمده اس��ت: 
رئیس جمه��وری آمری��کا تاش های 
نخس��ت وزیر و دیگ��ر رهبران عراقی 
برای تش��کیل دولتی فراگیر را ستود و 
بر ض��رورت همکاری نزدیک ایاالت 
متح��ده و عراق با جامعه جهانی برای 
تقوی��ت اقداماتی که اخیرا برای مقابله 
با تهدید داع��ش تأکید کرد. این بیانیه 
می افزاید: نخس��ت وزیر جدید عراق 
نیز تعهد خود برای همکاری با تمامی 
جناح های عراقی و همچنین ش��رکای 
بین المللی برای تقویت توانمندی های 
ع��راق به منظور مبارزه با این دش��من 
مش��ترک را ابراز کرد. جان کری،وزیر 
خارجه آمریکا نیز تشکیل دولت جدید 
و فراگی��ر عراق را س��تود و آن را نقطه 

عطفی مهم برای این کشور خواند.
موضع تهران

مرضیه افخم سخنگوی وزارت 
ام��ور خارجه کش��ورمان رای اعتماد 
مجل��س ملی عراق ب��ه هیات دولت و 
تش��کیل دولت جدید این کش��ور به 
ریاس��ت حیدر العبادی را به دولت و 
آحاد ملت عراق و نیز مراجع عظام این 
کشور تبریک گفت .مرضیه افخم با ابراز 
خرسندی از تکمیل روند سیاسی عراق 
منطبق با اصول و زمانبندی مندرج در 
قانون اساسی، اظهار داشت: امیدواریم 
در س��ایه استمرار و تحکیم وفاق ملی، 
دول��ت جدی��د این کش��ور بتواند در 
کوتاه ترین زمان بر چالش های امنیتی 
ناش��ی از حمله تروریست ها فائق آید 
و همزم��ان برنامه های ملی خود برای 
توسعه همه جانبه عراق و ایجاد امنیت، 
رفاه و آسایش برای ملت بزرگ عراق 
را با جدیت محقق س��ازد .سخنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان بر 
استمرار حمایت همه جانبه جمهوری 
اسامی ایران از دولت جدید این کشور 
و آمادگی برای توس��عه هر چه بیشتر 

روابط برادرانه فیمابین تاکید کرد.
از دیگر سو، احمد داود اوغلو در 
تماس��ی با حیدر العبادی در خصوص 
رواب��ط دو جانبه میان بغ��داد و آنکارا 

بح��ث و گفتگو ک��رد. اوغلو همچین 
تاکی��د کرد که در آین��ده ای نزدیک به 
بغداد سفر خواهد کرد. حیدرالعبادی 
و احم��د داوود اوغل��و در این تماس 
در خص��وص رواب��ط دو جانبه میان 
ع��راق و ترکی��ه و راه های تقویت این 
رواب��ط بح��ث و گفت وگ��و کردند.
از طرفی،مصر با اس��تقبال از تش��کیل 
دول��ت حیدر العب��ادی در عراق آن را 

گامی مثبت در راس��تای شراکت همه 
گروه های عراقی در بدنه قدرت در این 

کشور توصیف کرد.
ترکیب کابینه جدید 

تکلی��ف 23 وزارتخان��ه از کابینه 
حیدرالعب��ادی ک��ه از 32 وزارتخان��ه 
تش��کیل ش��ده است،مش��خص شد 
و نماین��دگان پارلم��ان ب��ه 23 وزی��ر 
پیش��نهادی العبادی رای اعتماد دادند.

در جلس��ه پری��روز پارلم��ان عراق به 
دلی��ل اختافات زیاد می��ان گروه های 
سیاسی عراق بر سر برخی کرسی های 
وزارت��ی، تکلیف 9 وزارتخانه از جمله 
وزارت کش��ور، وزارت دفاع، وزارت 
وزارت  و  گردش��گری  وزارت  آب، 
مهاجرت مش��خص نشد.با این وجود 
حیدرالعبادی در جلس��ه روز گذش��ته 
پارلم��ان وعده داد که 9 وزیر باقیمانده 
را ظرف حداکث��ر یک هفته به پارلمان 
معرفی خواهد کرد. نخست وزیر جدید 
عراق در سخنانی در جلسه رای اعتماد به 
اعضای کابینه اش در پارلمان،همکاری 
تمامی گروه ها ب��ا دولت مرکزی و نیز 
تش��کیل دولتی قدرتمند را خواس��تار 
ش��د.وی گفت: عراق در حال عبور از 
مرحله تاریخی و حساسی است. برنامه 
م��ا مبتنی بر ایج��اد انقابی اداری برای 
بازس��ازی و احی��ای نهادهای دولتی و 
زیربنایی اس��ت.حیدر العبادی در ادامه 
اظهار داشت که در سیاست های امنیتی 
بازبین��ی خواهم ک��رد و در نظر دارم تا 
نیروهای مردمی در تمامی اس��تان ها با 
عنوان »س��پاه ملی« تشکیل دهم تا مردم 
در کن��ار ارتش و نیروهای امنیتی تامین 
کننده امنیت ملی عراق باشند.عبادی در 
پایان تأکید کرد که با هرگونه تش��کل و 
گروه مسلحی که در خارج از چارچوب 
دولت و کش��ور باشد، مخالف است و 
فعالیت آن را منع می کند. اما در آخرین 
جلس��ه پارلمان عراق 23 وزیر و س��ه 
مع��اون رئیس جمهوری و س��ه معاون 
نخس��ت وزیر در مجم��وع از پارلمان 
رای اعتماد گرفتند که اس��امی برخی از 

آنها به این شرح  است:

ن��وری مالکی، معاون اول رئیس 
جمهوری، اس��امه النجیف��ی، معاون 
دوم رئی��س جمهوری،ای��اد عاوی، 
معاون س��وم رئیس جمهوری،صالح 
مطلک، معاون اول نخست وزیر،بهاء 
نخس��ت  دوم  مع��اون  االعرج��ی، 
وزیر،هوش��یار زیباری، معاون س��وم 
نخس��ت وزیر،ابراهی��م الجعف��ری، 
وزیر خارج��ه،روژ نوری ش��اویس، 

وزی��ر دارایی،عادل عبدالمهدی، وزیر 
نفت،سلمان الجمیلی، وزیر برنامه ریزی 
وتوسعه،حس��ین شهرس��تانی، وزیر 
تحقیق��ات و آموزش عالی،حس��ین 
الزامل��ی، وزی��ر دادگس��تری،محمد 

البیاتی، وزیر حقوق بشر.
در ای��ن حال،مناب��ع نزدی��ک به 
»حی��در العبادی« ب��ه روزنامه االخبار 
لبن��ان گفته اند، آمریکا و نمایندگانی از 
سازمان ملل در تمامی جلسات رایزنی 
احزاب سیاس��ی ب��ا یکدیگر حضور 
داش��تند. »عالیه نصیف« از نمایندگان 
محلس عراق نی��ز در این مورد گفت: 
آمری��کا س��عی دارد وزارتخانه ه��ای 
کش��ور و دفاع را به افراد وابسته خود 

واگذار کند.
در همین حال،رهب��ران احزاب 
ُکرده��ای عراق برای دادن رای اعتماد 
ب��ه کابینه حیدر العب��ادی در بیانیه ای 
اع��ام کردند که ب��ه دولت آینده برای 
تحقق مطالبات کردها و حل مشکات 
کردس��تان س��ه ماه فرصت می دهند.
رهب��ران اح��زاب ُکرده��ا همزمان با 
برگزاری نشست دوشنبه شب پارلمان 
عراق ب��رای دادن رای اعتماد به کابینه 
حیدر العبادی در بیانیه ای اعام کردند 
که تصمیم کردس��تان بر این است که 
در کابینه جدید عراق مش��ارکت کند.
رهبران کردها در بیانیه خود همچنین 
اعام کردند که العبادی یک هفته مهلت 
دارد تا بحران بودجه بین دولت مرکزی 

و اقلیم کردستان عراق را حل کند. 
در چنین شرایطی، حیدرالعبادی، 
نخس��ت وزیر عراق نخستین نشست 
هیئ��ت دولت��ش را در بغ��داد برگزار 
کرد.یک منبع آگاه که خواست نامش 
فاش نشود گفت: عبادی این نشست 
را ب��ا حضور وزرا و معاونانش »صالح 
المطلک«، »هوش��یار زیباری« و »بهاء 
االعرج��ی« برگ��زار ک��رد و ط��ی آن 
چندین مسئله ذکر شده در دستورکار 

بررسی شد.
اظهارات کری

وزیر خارجه آمریکا با اش��اره به 

اینکه که حدود 40 کشور برای پیوستن 
ب��ه ائتاف تحت حمایت آمریکا برای 
مبارزه با داعش اعام آمادگی کرده اند، 
گفت:  اکنون زمان آن فرا رس��یده است 
که رهبران عراق خودش��ان کشورشان 
را اداره کنن��د و این کار باید با توجه به 
این دیدگاه باشد که دولت عراق متحد 
بمان��د. وزیر امور خارجه آمریکا پیش 
از آغاز س��فر خود به اردن متعهد ش��د 

تا ائت��اف بین المللی پایداری را برای 
شکس��ت داعش تش��کیل دهد. وی 
گفت:هر کش��وری ب��رای نابودی این 
گروه تروریس��تی در عراق و س��وریه 
نقش��ی برعهده دارد ب��ه همین منظور 
قرار اس��ت جده میزبان نشست عربی 
- آمریکای��ی - ترک��ی برای بررس��ی 
راه ه��ای مقابله با داعش باش��د .جان 
کری، وزیر ام��ور خارجه آمریکا قرار 
اس��ت س��فر خود را ب��ه خاورمیانه از 
ام��ان، پایتخت اردن آغ��از کند و پس 
از آن به جده عربس��تان برود اما ممکن 
است توقف های کوتاهی نیز در سایر 

کشورها داشته باشد.
در ای��ن حال،»جاش ارنس��ت« 
س��خنگوی کاخ س��فید در جم��ع 
خبرن��گاران گفت که ورود س��ربازان 
آمریکای��ی به می��دان نب��رد در عراق 
ب��ه هی��چ وج��ه در می��ان گزینه های 
رئیس جمهوری این کش��ور نیس��ت.
وی افزود: نظر رئیس جمهوری موافق 
درگیر شدن دولت های منطقه خصوصًا 
دول��ت ع��راق با گروه داعش اس��ت، 
البته ما مس��یر را برای اجرای عملیات 
مخفیانه نیز باز گذاشته ایم. ارنست در 
س��والی مبنی بر احتمال حمله به خاک 
س��وریه برای مقابله ب��ا داعش گفت:  
رئیس جمه��وری پی��ش از این تمایل 
خ��ود را برای انجام ه��ر عمل ممکن 
در جهت ریش��ه کن کردن داعش ابراز 
داشته است.وی در پاسخ به سوالی در 
خص��وص هماهنگی »اوباما« با کنگره 
برای حمله به داعش گفت:  برای کنگره 
بسیار مهم است که یکی از طرف های 
تصمیم گی��ری برای مب��ارزه با داعش 
باش��د ولی به هر حال در این موضوع، 
مس��ئولیت اصل��ی ب��ر روی دوش 
رئیس جمهوری خواهد بود.در همین 
حال،سناتورهای آمریکا در خصوص 
رأی گی��ری در ماه جاری میادی برای 
صدور مج��وز حمله نظام��ی آمریکا 
علیه گروه تروریس��تی »داعش« دچار 
اختاف شده اند. دموکرات های ارشد 
س��نا همچون »دایان فینستین« رئیس 

کمیته اطاعات سنا می گویند که باراک 
اوباما به اختیارات بیش��تر نیازی ندارد 
و جمهوریخواه��ان جنگ طلبی چون 
س��ناتور »مارکو روبیو« که برای سمت 
ریاس��ت جمهوری آمریکا دست و پا 
می زند نیز از موضع فینستین حمایت 
می کنند.این در حالی است که،مقامات 
کاخ س��فید در صدد هستند طی هفته 
ج��اری ب��ه نمایندگان کنگ��ره درباره 

راهب��رد دولت آمری��کا در خصوص 
مقابل��ه با گ��روه تروریس��تی داعش 

گزارش دهند.
از سوی دیگر،وزیر دفاع آمریکا 
ب��ا ه��دف مذاک��ره درب��اره راه های 
احتمالی که ترکی��ه می تواند به عنوان 
یکی از اعضای یک ائتاف جهانی 10 
کش��وری در مبارزه علیه شبه نظامیان 
داع��ش همکاری کند، به آنکارا س��فر 
کرد.همزمان با اینکه آمریکا چگونگی 
توس��عه عملیات علیه داعش در عراق 
را بررس می کن��د، چاک هیگل، وزیر 
دفاع این کش��ور گفت: ب��اراک اوباما 
بای��د تمامی پیامده��ای یک عملیات 
طوالن��ی و اش��تباه هایی ک��ه ممک��ن 
اس��ت در آن رخ ده��د را بررس��ی 
کن��د.در چنین شرایطی،نظرس��نجی 
صورت گرفته توس��ط شبکه سی ان ان 
نش��ان می دهد،بی��ش از 70درص��د 
آمریکایی ه��ا از حمله به مواضع گروه 
تروریس��تی داعش حمایت می کنند، 
ام��ا در عین حال اغلب مردم آمریکا با 
حضور نیروهای زمینی این کش��ور در 

خاورمیانه مخالف هستند.
در همی��ن ح��ال، روزنامه ترک 
»الطرف«، در گزارش��ی نوشت: باراک 
اوبام��ا ، رجب طی��ب اردوغان،رئیس 
جمه��وری ترکیه را به مش��ارکت در 
ائتاف منطق��ه ای علیه گروه تکفیری 
داعش مجبور کرده است. این در حالی 
اس��ت که اردوغ��ان و حزبش در قبال 
داعش با محافظه کاری و ماحظه رفتار 
می کنند، اما در نهایت اردوغان مجبور 
به پذیرش این خواس��ت واش��نگتن 
شد.در همین حال،وزیر خارجه ترکیه 
نس��بت به تجهی��ز کردهای ع��راق با 
جنگ افزارهای غربی ابراز نگرانی کرد 
و گفت:س��اح هایی که برای مقابله با 
تروریس��ت های داعش در نظر گرفته 
ش��ده، ممکن است به دست کردهای 

ترکیه بیفتد. 
از سوی دیگر،خبرگزاری رویترز 
به نقل از یک مقام غربی که نامی از وی 
نبرده، گزارش داد، اسرائیل اطاعات و 

تصاویر ماهواره ای از مواضع داعش و 
همین طور اطاعاتی درباره غربی هایی 
که به این گروه تروریستی پیوسته اند، 
را در اختیار آمریکا قرار داده اس��ت تا 
در عملیات علیه داعش، به واش��نگتن 
یاری رس��اند.وی افزود:گفته می شود 
ماهواره ه��ای جاسوس��ی اس��رائیل 
دسترسی بیشتری به منطقه دارند از این 
رو به آمریکا امکان می دهند تا اطاعات 
خ��ود را تکمیل کند و بعد از حمات 
هوایی، ارزیابی بهتری از خسارتی که 
وارد کرده، در اختیار داش��ته باشد.در 
این حال،نش��ریه تایمز انگلیس به نقل 
از مناب��ع دولتی گزارش داد انگلیس تا 
ماه آینده به آمریکا در جنگ علیه داعش 
خواهد پیوست.تایمز به نقل از منابعی 
نوشت: عملیات نظامی علیه داعش به 
نظر میرسد در دستور کار انگلیس قرار 

گرفته است.
این در حالی است که،وزیر امور 
خارجه روس��یه با اشاره به ناکام بودن 
همپیمانی ناتو برای مبارزه با گروهک 
تکفیری داع��ش، تأکید کرد، تا زمانی 
که درخواس��ت می ش��ود بش��ار اسد 
کناره گیری کند، نمی توان با تروریسم 
کرد.»س��رگئی  مب��ارزه  در س��وریه 
الوروف« اف��زود: همپیمان��ی که ناتو 
بدون حضور ایران، روس��یه و سوریه 
برای مبارزه با گروهک داعش تشکیل 
داده مبتنی بر معیارهای دوگانه است و 

هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود.
آمار سازمان ملل

نماینده ویژه سازمان ملل در امور 
کودکان در جنگ و درگیری مسلحانه 
اع��ام کرد ک��ه از آغاز س��ال جاری 
میادی تاکن��ون 700کودک در عراق 
کشته یا معلول شده اند. »لیا زروگویی« 
تصریح کرد که از کشتار غیرنظامیان از 
جمله کودکان توسط گروه تروریستی 
داع��ش ک��ه بخش های��ی در عراق و 
سوریه را به تصرف درآورده اند بسیار 
وحشت کرده است.این نماینده ویژه 
دبیرکل س��ازمان ملل تصریح کرد که 
این گروه افراطی به پس��ران 13 س��اله 
دس��تور می دهد تا س��اح حمل واز 
مکان های استراتژیک مراقبت کنند و 
بقیه ک��ودکان را به عنوان بمب گذاران 
انتحاری مورد اس��تفاده قرار می دهد.

درای��ن حال، نماین��ده پارلمان عراق 
تاکید کرد که مردم این کشور پارلمان 
را تحت فشار گذاشته اند تا با تشکیل 
کمیته حقیقت یابی گروه تروریس��تی 
تکفیری داعش و حامیانش را محاکمه 
کند.از دیگر سو،نشریه »دیلی بیست« 
با اش��اره به قاچاق گس��ترده سوخت 
توس��ط گ��روه تروریس��تی »داعش« 
ب��ه ترکیه، نوش��ته اس��ت ک��ه به نظر 
می رس��د آنکارا تمایلی برای مقابله با 
این گروه ندارد.از سویی،س��خنگوی 
خانواده »اس��تیون ساتاف« خبرنگار 
آمریکایی-اس��رائیلی که دو هفته قبل 
به دس��ت گروه تروریس��تی »داعش« 
کش��ته شد، افش��ا کرد که وی توسط 
گروه های به اصطاح »میانه رو« مورد 
حمایت آمریکا در س��وریه ربوده و به 
داعش فروخته ش��ده است.خبر دیگر 
اینکه، گردان های »سید الشهدا«)ع( با 
صدور بیانیه ای اعام کرد که اعضای 
ای��ن گردان ه��ا موفق ش��دند منطقه 
»الضابطیه« در ش��رق شهر فلوجه را از 
حضور تکفیری های داعش پاکسازی 
کنند.در تحولی دیگر،وزارت خارجه 
لهس��تان اعام کرد که س��فارت این 
کشور در بغداد به دلیل وخامت اوضاع 
امنیتی عراق به صورت موقت تعطیل 

شده است.

استقبال جهانی از تشکیل دولت جدید عراق
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کرزی:افغانستان درانتظاردولت جدید است
ایس��نا : »حامد کرزی«، رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گرامیداشت 
سالروز ترور»احمدشاه مسعود«  گفت: افغانستان در انتظار روی کار آمدن دولت 
جدید است و کاندیداها باید هرچه سریعتر به توافق برسند.کرزی با تاکید براینکه 
افغانستان نیازمند دولت جدید است و زمان قانونی دولت کنونی به پایان رسیده، 
افزود: »عبداهلل عبداهلل« و »اشرف   غنی احمدزی« کاندیداهای ریاست جمهوری 
این کش��ور می  توانند دولت جدید را باتوافق یکدیگر تش��کیل دهند و هر چه 

سریعتر کار خود را شروع کنند.
»مانوئل والس«:تروریسم بزرگترین تهدید برای جهان است

مهر: »مانوئل والس«، نخس��ت وزیر فرانسه 
تاکید کرد، تروریس��م به بزرگترین چالش جهان 
طی دهه های اخیر تبدیل شده است.والس اظهار 
داش��ت، خطر تروریس��م وجود دارد و این خطر 
حقیقی را ما احساس می کنیم وبازگشت کسانی 
ک��ه برای جنگیدن به س��وریه و ع��راق رفته اند، 
واقعا می تواند کشنده باشد.از سوی دیگر، در پی 
انتشار نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه »ایفوپ« در 

خصوص پیشی گرفتن »مارین لوپن«؛ رهبر حزب جبهه ملی فرانسه از »فرانسوآ 
اوالند«،رئیس جمهوری این کشور در نظرسنجی ها، »ژان کریستوف کامبادلی«، 
دبیر اول حزب سوسیالیست حاکم فرانسه در اظهاراتی فرضیه به قدرت رسیدن 
لوپن و جبهه ملی فرانسه را روی کار آمدن »رژیم آپارتاید« و زمینه ساز بروز هرج 

و مرج و آشوب در کشور دانست.
 هالکت 100 عضو بوکوحرام در کامرون 

ایرن��ا : دول��ت کامرون اعام کرد، ارتش این کش��ور بی��ش از 100 عضو 
گ��روه تروریس��تی بوکوحرام را به هاکت رس��انده است.»عیس��ی تچیرومه 
بکری«،س��خنگوی دول��ت کامرون گف��ت: ارتش کام��رون در عملیاتی علیه 
تروریست های بوکوحرام در شمال این کشور، توانست ضربات مهلکی به این 
گروه وارد کند.بر اساس بیاینه دولت کامرون، جنگجویان بوکوحرام دو خمپاره 
به س��وی ش��هرک »فوتوکل« در ش��مالی ترین نقطه کامرون و هم مرز با نیجریه 

شلیک کردند، اما این حمله تلفاتی به همراه نداشت.
»مودی« به آمریکا می رود 

ایسنا:کاخ سفید اعام کرد، باراک اوباما قرار 
است در ماه جاری میادی در کاخ سفید با نارندرا 
مودی، نخس��ت وزیر هند دیدار کند و دو طرف 
در مورد گس��ترش همکاری های استراتژیک دو 
جانبه تبادل نظر کنند.همچنین کاخ س��فید اعام 
کرد، نخس��ت وزیر هند در سفر به آمریکا با مقام 
های این کش��ور در مورد مس��ائلی همچون رشد 
اقتصادی، همکاری ه��ای امنیتی، اوضاع عراق، 

افغانستان و سوریه رایزنی هایی خواهد داشت.
بان کی مون برای مبارزه با ابوال درخواست کمک کرد

ایرنا :بان کی مون، دبیر کل س��ازمان ملل با ش��یوع روز افزون بیماری ابوال 
در چهار کش��ور غرب آفریقا، در تماس های متعدد تلفنی با رهبران کشورهای 
مختل��ف جه��ان از آنان خواس��ت تا بر کمک های مالی ب��رای کمک به مهار و 
ریشه کن کردن این بیماری بیافزایند.این در حالی است که،»جاستین گرینینگ«، 
وزیر توسعه بین الملل انگلیس گفت:نیروی نظامی و متخصصان انگلیسی برای 
کمک به دولت س��یرالئون برای غلبه بر ویروس خطرناک ابوال، به این کش��ور 

اعزام می شوند.
بازجویی از »زلمای خلیل زاد« به اتهام پولشویی

ایس��نا: زلمای خلیل زاد، سفیر سابق آمریکا 
در افغانس��تان، ع��راق و س��ازمان ملل ب��ه اتهام 
پولشویی حدود 1/5 میلیون دالر تحت بازجویی 
قرار گرفت. خلیل زاد 63 س��اله، بیست وششمین 
س��فیر آمریکا در سازمان ملل بود و از سال 2007 
ت��ا 2009 خدمت کرد. وی پی��ش از آن در دوران 
ریاست جمهوری جورج بوش نماینده آمریکا در 
افغانستان و عراق بود و گفته می شود، عالی ترین 

مقامی بود که یک آمریکایی مسلمان با اصلیتی افغانی در دولت بوش داشت.
»سوزان رایس«: آمریکا و چین باید از تنش نظامی خودداری کنند

ایس��نا: س��وزان رایس،مش��اور امنیت ملی آمریکا در پکن گفت: آمریکا و 
چی��ن بای��د از وقوع تنش نظامی که روابط میان ارتش های دو کش��ور را پیچیده 
می کند، خودداری کنند.اظهارات رایس در دیدار با »فانگ چانگلونگ«، معاون 
رئیس کمیس��یون مرکزی ارتش چین و در دومین روز از س��فر دو روزه وی به 

پکن مطرح شد.
داود اوغلو به دنبال حضور طوالنی در پست نخست وزیری

ایسنا: احمد داود اوغلو،نخست وزیر ترکیه 
اعام کرد،امیدوار اس��ت حزب حاکم عدالت و 
توس��عه تحت رهبری وی تا جشن 100 سالگی 
تاسیس جمهوری ترکیه همچنان زمام امور کشور 
را به دس��ت داشته باش��د. وی در این خصوص 
گفت: من از طرف دولتمان به شما تعهد می دهم 
و تاریخ را ش��اهد می گیرم که ما به ش��دت تاش 
خواهیم کرد تا کش��ورمان را به یکی از قوی ترین 

و معتبرترین کشورهای جهان تبدیل کنیم.

كوتاه از سراسر جهان

زاويه

س��رویس خارجی:  تظاهرات  
مس��المت آمیز مردم یم��ن در صنعا 
پایتخت این کش��ور به خاک و خون 
کش��یده ش��د و در حمل��ه نیروهای 
امنیتی و افراد نقابدار وابسته به دولت 
یم��ن، 10 تن کش��ته و 80 تن دیگر 
زخمی ش��دند.تیراندازی به سمت 
معترضان در حالی رخ داد که شرکت 
کنندگان در این تظاهرات ضد دولتی 
هیچ ساحی به همراه خود نداشتند و 
فقط در حال سردادن شعارهایی مبنی 
بر مطالبات خود در کاهش قیمتها و 
توق��ف فس��اد اداری - اقتصادی در 
دول��ت یم��ن بودند. ارت��ش یمن با 
تیپ چهار خود به تظاهرکنندگان در 

جنوب این کشور یورش برد.
رهب��ر  در چنی��ن ش��رایطی 
حوثی های یمن اعام کرد که دولت 
یم��ن مردمی نیس��ت بلکه متعلق به 
احزاب و جریان ها است.»عبدالملک 
الحوث��ی« اف��زود: دولت شکس��ت 
خورده اس��ت و واقعی��ت هم به آن 
گواه��ی می ده��د. در همی��ن حال، 
یک مقام نظامی بلند پایه از پیوس��تن 
دهها ت��ن از نیروهای امنیتی یمن به 
صفوف معترضان خبر داد. بر اساس 
این گزارش، فرماندهی وزارت دفاع 
یمن فرمانی را در خصوص استقرار 

نیروهای امنیتی  در منطقه »الجراف« 
که تحت کنترل حوثی ها است صادر 
کرد اما ش��مار زی��ادی از نیروهای 
ذخیره ارتش حاضر نشدند در صف 
مقابله با حوثی ه��ا و معترضان قرار 
بگیرند.این مقام اف��زود: خودداری 
نیروهای امنیتی از مقابله با حوثی ها 
خشم رئیس جمهوری و وزیر دفاع 
یم��ن را بر انگیخته اس��ت. عبد ربه 
منصور ه��ادی، رئی��س جمهوری 
دستور بازداشت 48 تن از فرماندهان 
نظامی و امنیتی این کشور را با ادعای 

همکاری با  حوثی ها صادر کرد.

در این حال سعود الفیصل وزیر 
خارجه عربستان در گفتگو با رئیس 
جمه��وری یمن اعام کرد: امنیت و 
ثب��ات یمن اهمی��ت راهبردی برای 
عربستان سعودی و شورای همکاری 
خلی��ج فارس دارد و هر گونه تاش 
برای برهم زدن آن به مثابه بر هم زدن 
امنیت منطقه اس��ت زیرا یمن بخش 
جدایی ناپذیر عربس��تان و ش��ورای 
هم��کاری خلی��ج فارس به ش��مار 
می آی��د.در تحولی دیگ��ر، انفجار 
ی��ک خودرو بمب گذاری ش��ده در 
»حضرموت« یمن به کشته شدن دو 

سرباز یمنی منجر شد.
*اردن

 یک کارش��ناس ارش��د سابق 
برنامه توس��عه سازمان ملل در اردن 
اع��ام ک��رد اس��نادی وج��ود دارد 
ک��ه نش��ان می ده��د اردن و رژی��م 
صهیونیس��تی در ح��ال هم��کاری 
ب��رای راه اندازی راکتور هس��ته ای 
در اردن هستند.»سفیان التل« افزود: 
راکتور هسته ای اردن مقدمه ای برای 
ساخت چهار راکتور دیگر است که 
این اقدامات با همکاری با اس��رائیل 

صورت می گیرد.

نیروهاي نقابدار دولت یمن تظاهرات حوثی ها را به خاک و خون کشیدند

س��رویس خارجی: سید حسن 
نص��راهلل دبیرکل ح��زب اهلل و ژنرال 
میشل عون رییس حزب جریان آزاد 
ملی لبنان با هم دیدار و ضمن بررسی 
آخرین تحوالت لبنان بویژه ش��رایط 
امنیت��ی، بر وحدت مل��ی و مقابله با 
تروریسم تکفیری وصهیونیستی تاکید 
کردند. دوطرف بر صحت دیدگاه ها 
و مواضع گذش��ته خود درخصوص 
خطرهای��ی که لبنان را تهدید می کند 
وهمچنین ارزیاب��ی های دقیق خود 
نس��بت به آینده لبنان وهشدارهایی 
که درباره ایج��اد تفرقه میان طوایف 
لبنان و تقسیم های ویرانگر در منطقه 
داده بودند، تاکید کردند. در این دیدار، 
جبران باس��یل وزیر ام��ور خارجه، 
الحاج حسین الخلیل معاون سیاسی 
دبی��رکل حزب اهلل و  حاج وفیق صفا 
رییس کمیت��ه ارتباطات و هماهنگی 

حزب اهلل حضور داشتند.
ازس��ویی ش��یخ نعی��م قاس��م 
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: 
گروهک ه��ای داعش و جبهه النصره 
خط��ر بزرگی ب��رای لبنان به ش��مار 

می روند ولی ای��ن خطر بدین معنی 
نیس��ت که تکفیری ه��ا می توانند به 
اهدافشان برس��ند، بویژه چنانچه به 
صورت صحیح و فعال به مقابله با آنها 
پرداخته شود. وی گفت: تاش های 
آمری��کا ب��رای پای��ان دادن به خطر 
تکفیری، جدی نیست. شیخ » محمد 
یزبک« رییس هیات ش��رعی حزب 
اهلل نی��ز تاکید کرد ملت لبنان پش��ت 

س��ر دولت و ارتش برای حل بحران 
نظامیان ربوده شده لبنانی و آزاد کردن 
آنها از چنگ گروه های تروریس��تی 
تکفی��ری داع��ش و جبه��ه النصره 
هس��تند. دراین ح��ال روزنامه لبنانی 
االخبار نوش��ت: عربس��تان سعودی 
اجازه ریشه کنی عناصر مسلح وابسته 
به گ��روه های تروریس��تی تکفیری 
داعش وجبهه النصره در عرسال لبنان 

را نمی دهد.
خبر دیگر اینکه پنج موشک به 
مناطقی در ش��رق لبنان که حزب اهلل 
در آنه��ا حض��ور دارد، اصابت کرد. 
ای��ن  حمله تنها خس��ارات مادی در 
پی داش��ت و تلفات جانی نداشت. 
احتم��ال می رود این موش��ک ها از 
اطراف منطقه عرسال یا مناطق مرزی 

سوریه شلیک شده باشد.

         تاکید بر مبارزه با تروریسم در دیدار نصراهلل و عون

س��رویس خارج��ی: منابع صهیونیس��تی از 
شکس��ت آزمایش موش��کی »آرو 2« ک��ه یکی از 
امیده��ای اصل��ی تل آویو برای مقابله با موش��ک 
»ش��هاب 3« ای��ران اس��ت، خبر دادند. موش��ک 
ضدموش��ک آرو 2 از پای��گاه نظام��ی »بلماخیم« 
در مرکز فلس��طین اش��غالی پرتاب شد.در پرتاب 
این موش��ک وزارت جنگ رژیم صهیونیس��تی و 
سرویس��های امنیتی آمریکا مشارکت داشتند.این 
آزمای��ش موش��کی با هدف مقابله با موش��کهای 
MDAانجام ش��ده که صهیونیستها از آن به عنوان 
تهدی��دی برای آینده خود نام می برند.منابع امنیتی 
تاکی��د کردند که یک��ی از نگرانی های اصلی رژیم 
صهیوینستی در شرایط فعلی موشکهای شهاب 3 
ایران است و این آزمایش دقیقا برای امکان سنجی 

هدف قرار دادن این نوع موشکها بوده است.
درتحول��ی دیگر وزیر خارج��ه نروژ ضمن 
درخواس��ت برای پایان محاصره نوار غزه و ورود 
کمک های انسان دوستانه به غزه، از جامعه جهانی 
خواست به مسئولیت های خود در این زمینه عمل 

کند. »بورگ برنده« بعد از بازدید از مناطقی در غزه 
در کنفرانس خبری مشترکی با »مفید الحساینه« وزیر 
کار و مسکن فلسطین تاکید کرد: من غزه امروز را 
متفاوت از غزه دیروز می بینم و ویرانی در غزه فجیع 
و غیرقابل قبول اس��ت. وی بر ادامه تاش ها برای 
برگزاری کنفرانسی برای بازسازی غزه تاکید کرد و 
گفت: نروژ تاش خود را برای کمک به بازگشایی 
مرزها و ورود مصالح س��اختمانی برای بازسازی 
غزه به کار می گیرد. برنده خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ما به میلیاردها دالر برای بازسازی غزه نیاز 
داریم اما باید اقداماتی برای شکس��ت محاصره و 
بازگش��ایی مرزها و احیای اقتصاد آن انجام دهیم. 
وی ضم��ن اب��راز همدردی با فلس��طینی هایی که 
خانواده هایش��ان را در جنگ غزه از دست داده اند، 

گفت: کودکان قربانیان اصلی این جنگ بودند.
دراین حال وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی با 
طرح این ادعا که پایگاه های حماس در اس��تانبول 
قرار دارد، قطر و ترکیه را به حمایت از تروریس��م 
متهم کرد و خواستار برخورد جامعه جهانی با آنها 

ش��د. موشه یالون درعین حال مدعی شد که ایران 
به دنبال آن است تا بار دیگر گروه های مقاومت در 
غزه را تس��لیح کند. درچنین ش��رایطی حماس به 
مناسبت پیروزی ملت ومقاومت فلسطین بردشمن 
صهیونیستی در جنگ 51 روزه جشنی باشکوه در 
ش��هر صی��دا در جنوب لبنان برگ��زار کرد و خالد 
مش��عل رییس دفتر سیاس��ی این جنبش از طریق 
ویدئو کنفرانس به ش��رکت کنندگان در این جشن 
گفت: راهبرد فلسطین مبتنی بر مبارزه، سیاست و 

مقاومت است.
درتحولی دیگر »عبدالس��ام الجعبری« اسیر 
35 ساله فلسطینی اهل شهر الخلیل کرانه باختری 
که در زندان »ایش��ل« رژیم صهیونیستی نگه داشته 
شده بود دیروز به بیمارستان منتقل شد اما به دالیلی 

که هنوز اعام نشده به شهادت رسید.
ازس��ویی سفیر س��ابق رژیم صهیونیستی در 
آمریکا از مقامات این رژیم خواس��ت ابتکارعمل 
خ��ود را برای برقراری صلح روی میز قرار دهند و 

از کرانه باختری عقب نشینی کنند.

شکست آزمایش سامانه ضد موشکی رژیم صهیونیستی

 پارلمان انگلیس خواستار دخالت ملکه 
برای جلوگیری از جدایی اسکاتلند شد

سرویس خارجی:  شماری از نمایندگان ارشد و بانفوذ پارلمان انگلیس به 
دلیل ترس از نتایج احتمالی همه پرسی استقال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر، 

خواستار دخالت ملکه الیزابت برای جلوگیری تجزیه بریتانیا شدند.
این نمایندگان بر این باورند که دخالت ملکه انگلیس می تواند شرایط را به 
نفع کارزار تبلیغاتی مخالفان استقال اسکاتلند که در حال حاضر چندان مناسب 
نیست، در 9 روز مانده به زمان همه پرسی، تغییر دهد.از سوی دیگر، سخنگوی 
نخست وزیر انگلیس اعام کرد، چنانچه مردم اسکاتلند در همه پرسی استقال 
در 18 س��پتامبر رای مثبت بدهند، دولت لندن هیچ طرح احتیاطی در دس��ت 
ندارد.در شرایطی که کمتر از 10 روز به رفراندوم استقال اسکاتلند از انگلیس 
باقی مانده است،نظرس��نجی »یوگاو« نشان داد که حامیان استقال توانسته اند 
برای اولین بار در نظرس��نجی ها پیش��ی بگیرند.در این حال، »گوردون براون«، 
نخس��ت وزیر سابق انگلیس به اسکاتلندی ها پیشنهاد کرد به جای استقال از 
انگلیس، پارلمانی با اختیارات بیشتر داشته باشند.همچنین براون  خواستار رای 

منفی اسکاتلندی ها به همه پرسی استقال شد.
از دیگر س��و،نمایندگان ارش��د حزب محافظه کار انگلیس اعام کردند، 
دیوید کامرون، نخس��ت وزیر انگلیس به یک دردس��ر واقعی افتاده و باچالشی 
جدی مواجه است، چرا که اجازه داد تا اتحاد 307 ساله انگلستان یا اسکاتلند 
به خطر بیفتد.این خبرها در حالی منتش��ر می ش��ود که برخی از اعضای حزب 
محافظه کار در حال جمع آوری رای در داخل حزب هستند تا ببینند آیا می توان 

در آستانه رفراندوم اسکاتلند خواستار استعفای دیوید کامرون شوند یا خیر.
از طرفی، »پیا آهرنکیلدت«، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: موضع قبلی 
ما درباره لزوم خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا و درخواست عضویت مجدد 

آن در صورت استقالش تغییر نمی کند و به قوت خود باقی است.
در تحولی دیگر، فرودگاه »لوتون« لندن پس از پیدا شدن بسته ای مشکوک 
در ترمینال مس��افربری به صورت موقت تعطیل و پروازهای ورودی به آن نیز 

چند ساعت متوقف شد.

س��رویس خارج��ی: دیدب��ان 
حقوق بشر درباره جنایات جنگی که 
در لیبی در حال وقوع است هشدار داد 
و خواس��تار خویشتنداری گروه های 

مسلح رقیب در این کشور شد.
دی��د ب��ان حقوق بش��ر اعام 
ک��رد، ائتاف »فجرلیب��ی« که تحت 
س��رکردگی اف��راط گرای��ان ش��هر 
س��احلی »مصراته« ق��رار دارد و نیز 
ائتاف دیگری از گروه های مس��لح 
که مقرش��ان در منطقه کوهس��تانی 
»زنتان« اس��ت سلس��له حماتی را 
علی��ه غیرنظامیان آغاز کرده اند. این 
نهاد همچنین اعام کرد،فرماندهان 
ه��ر دو طرف بای��د نیروهای خودرا 
کنترل و از سوء رفتار خودداری کنند، 

در غیر این صورت با خطر تحریم و 
پیگردهای بین المللی مواجه خواهند 
بود.این در حالی اس��ت که،»ژان ایو 
لودریان«،وزیر دفاع فرانسه گفت:در 
تاش��م تا حمایت شرکای اروپایی 
خود را با هدف مبارزه با خش��ونت 
و ریشه کنی تروریسم در لیبی جلب 

کنم. 
وی افزود، ما باید در لیبی وارد 
عمل شویم و جامعه جهانی را به این 
منظور بس��یج کنیم.در این راستا،در 
حالی ک��ه دولت »عمر الحاس��ی«، 
نخس��ت وزیر جدید»دولت نجات« 
لیبی فعالیت خود را به طور رس��می 
آغ��از ک��رده اس��ت، »ارت��ش ملی 
لیبی«ضم��ن تهدید کردن گروه های 

مسلح از آنها خواست تا ساح خود 
را تحویل بدهند. از طرفی،»برناردینو 
لئون«، نماینده جدید سازمان ملل در 
امور لیبی وارد ش��هر»طبرق« شد تا با 
قانونگذاران لیبیایی درباره یافتن راه 
حلی سیاسی برای بحران دو پارلمان 

موازی در این کشور گفتگو کند.
*مصر

»اش��تفان زایبرت«، سخنگوی 
دول��ت آلمان گفت: آن��گا مرکل، 
صدراعظ��م و عبدالفت��اح سیس��ی، 
رئی��س جمهوری مصر در تماس��ی 
تلفنی درباره تحوالت مصر و اوضاع 
منطقه گفتگ��و کردن��د.وی افزود، 
مرکل از سیس��ی دعوت کرد تا پس 
از برگزاری انتخابات پارلمانی مصر 

به آلمان س��فر کند.از طرفی،»احمد 
الطیب«،ش��یخ االزهر اع��ام ک��رد، 
هدف گروه داعش از اقدامات خود 
خدش��ه دار کردن وجهه اسام است 
و این گروه در خدمت صهیونیس��م 
اس��ت.وی گفت:مایه اندوه ماست 
که این جنایتکاران توانسته اند وجهه 
اسام و مسلمانان را در چشم جهان 
خراب کنند.در تحولی دیگر،دادگاه 
کیفری قاهره »محمد ابراهیم بلتاجی«، 
عضو پارلمان س��ابق مصر و یکی از 
رهبران برجسته اخوان المسلمین و 
»صفوت حجازی«، مبلغ اخوان را به 
اتهام درگیری با دو افس��ر پلیس در 
میدان »رابعه العدویه« در مصر به 20 

سال حبس محکوم کرد.

هشدار دیدبان حقوق بشر نسبت به  وقوع جنایات جنگی در لیبی

 دولت جديد عراق از پارلمان رأي اعتماد گرفت



 

دكتر یونس ش��کرخواه با بیان اینکه دو انقالب 
در فرم��ول لس��ول رخ داده، آنه��ا را در قالب انقالب 
در مج��رای انتقال پیام و انق��الب در فضای تأثیرات 

ذكر مي كند.
دكتر یونس ش��کرخواه در نشس��ت »ارتباطات 
سیاسی؛ مس��ائل داخلی، چشم اندازهای جهانی« كه 
همزم��ان با روز جهانی ارتباط��ات و روابط عمومی 
در پژوهش��گاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، 
فرمول هارولد لس��ول را برای فهم مناسب ارتباطات 
سیاس��ی در مرحله نظر و از منظر اجرا پیشنهاد كرد و 
گفت: لس��ول یک دست اندركار حوزه سیاست است 

كه به حوزه ارتباطات از منظر سیاست می پردازد.
وی با اشاره به اجزای فرمول لسول مبنی بر اینکه 
»چه كس��ی، چه چیزی، به چه كسی، در چه مجرایی 
و ب��ا چه تأثیری می گوید«، به معادل س��ازی این اجزا 
با ارتباطات سیاس��ی پرداخت و گفت: منبع و مالک 
پیام، همان صاحب قدرت است كه می خواهد پیام را 
صادر كند. پیام هم در ارتباطات سیاس��ی، متمركز بر 
اقناع اس��ت چراكه هر قدر دستوری و از باال به پائین 
باشد جواب دهی كمتری دارد و هر قدر پیام متقاعدگر 

باشد بهتر پاسخ می گیرد.
شکرخواه افزود: نگاه خطی یعنی اینکه بگوییم 
»چه كس��ی، چه چی��زی و به چه كس��ی می گوید«، 
ج��واب نمی ده��د، چون در الیه مخاط��ب؛ در برابر 
ای��ن نگاه مقاومت صورت می گیرد زیرا مخاطب هم 
فک��ر و ارزیابی خود را دارد و نس��بت به پیام واكنش 
نش��ان می دهد. لس��ول و همفکران��ش فکر می كنند 
»پس فرس��ت« قطعی و »تاثیر پیام« حتمی است یعنی 
پیام از یک طرف ارس��ال می ش��ود و هدف را از پا در 
می آورد. نظریه تزریقی )گلوله جادویی( بر پایه همین 
اعتقاد ش��کل گرفت كه رسانه هر چه شلیک كند بازی 
مورد نظر رسانه اجرایی می شود. در این نظریه مخاطب 
را منفعل، تسلیم و دست بسته و سطحی قلمداد كردند 
ام��ا بعدها نظریه هایی پدید آمد ك��ه در آنها مخاطب 

فعال دیده شد.
رئیس موسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا 
دانشگاه تهران در عین حال، فرمول لسول را همچنان 
یک آلیاژ محکم و كاربردی دانست و تصریح كرد: اما 
حاال دو انقالب در فرمول لس��ول اتفاق افتاده اس��ت. 
»چ��ه كس��ی« و »چه چیزی« یعنی »ق��درت« و »پیام« 
س��ر جای خود هس��تند؛ مخاطب هم سر جای خود 
است منتها در مخاطب امروزی تغییرات بنیادی اتفاق 

افتاده است. 
مخاطب امروز مخاطب دیروز نیست؛ مخاطب 
امروز از جنس همان ش��هروند عراقی است كه اخبار 
اش��غال لحظ��ه به لحظه ع��راق را از خان��ه اش فیلم 
می گرف��ت و در وب��الگ خود گ��زارش روز به روز 
م��ی داد و به این ترتیب كاركردی فراتر رس��انه های 

رسمی و فراگیر وقت داشت.
وی افزود: در حوزه كانال ها و مجاری انتقال پیام 
هم انقالبی رخ داده است چراكه دیگر دوره اینکه یکی 
از باال به پایین چیزی بگوید و مخاطب هم تمام و كمال 
بپذیرد، به س��ر رسیده است. در سیر تحول رسانه ای 
می بینیم رس��انه های چاپی، رس��انه های الکترونیک 
)رادیو و تلویزیون( و رسانه های دیجیتال )DVD و 
CD( آمدند و امروز هم رسانه های آنالین؛ رسانه های 
آنالی��ن كه صدا، تصویر و قابلیت خروجی پرینت را 
همزمان دارند و از همه مهمتر 7*24 هستند یعنی 24  
ساعته در هفت روز هفته فعال هستند و اطالع رسانی 
در آنها تعطیل بردار نیس��ت. بنابراین سپهر اطالعات 

خیلی فرق كرده است.

سپهر اطالعات
گزارشي از »یورومانیتور«

چارلیچاپلین:
آموزه

دنیاآنقدروسیعاستکهبرایهمه
مخلوقاتجاهست.بهجایآنکه
جایکسیرابگیرید،تالشکنید

جایواقعیخودتانرابیابید

  چهارشنبه  19  شهریور    1393 /  ضمیمه   فرهنگي روزنامه اطالعات / سال هشتادو نهم -  شماره 25967

  ویژ ۀ فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران و جهان 

188
رح

ش

يك كتاب در يك مقاله
ايراني كه من شناختم

6

نر
ه

سرگذشت مرحوم لرزاده
معماران دورۀ مشروطيت 

3

ش
كاو

نوشتاري از دكتر رضا داوري اردكاني
نوحه انحطاط

4و5

سرسخن     
يه
اش
ح

اسم »نيل«

6

گفتگو با استاد نجفي

نه
آيي

نوشتاري از پرفسور لويي ماسينيون
فرهنگ ايراني، شكوفايي عربي

4و5

خاطرات  استاد غزل
نقدي كوتاه و گذرا بر »پيرپرنيان انديش«

ب
اد

 استاد دانشور كرماني 
محققي دلسوز 

7

ادامه دارد

ده
رو
س

 هما ارژنگی
منم بانوی ايرانی

4و5

اخی��راً كتابي با عنوان »پی��ر پرنیان اندیش« در باب 
غزلس��راي معاصر و مصحح دیوان حافظ، امیر هوشنگ 
ابتهاج منتشر شده است كه با توجه به در قید حیات بودن 
استاد ابتهاج و مقام شامخي كه ایشان در عرصة شعر )اعّم 
از شعر كهن و سنّتي و شعر نو، بخصوص غزل معاصر( 
دارن��د؛ در ن��وع خود مي تواند اثري قاب��ل اعتنا و توجه 
برانگیز باش��د. كتاب داراي دو مؤلف است؛ آقاي میالد 
عظیم��ي و خانم عاطفه طیه. این اثر در دو جلد نفیس و 
حدود 1500 صفحه به هّمت انتش��ارات س��خن منتشر 
ش��ده اس��ت. اس��م زیباي كتاب با زیر تیتر »در صحبت 
سایه« این نوید را مي دهد كه اثري ستایش برانگیز و در 
خور اهمیت و ارزش��مند پدید آمده است. این فرض یا 
تصور زماني قوت مي گیرد كه متوجه مي ش��ویم اس��تاد 
هوش��نگ ابتهاج نهایت همکاري را با مؤلفان داش��ته و 
با گشاده دس��تي و نهایت بذل وقت و گشودگي ذهن و 
زبان، به صورت كامل در خدمت نویسندگان بوده و خود 
را با تمام داش��ته ها و دانسته ها و آگاهي هایش در اختیار 
آنها گذاش��ته است و مهمتر این كه مؤلفان براي تألیف و 
تدوین كتاب، حدود 6 س��ال زمان گذاش��ته اند و بعد از 
این فرصت چش��مگیر، اثر خود را به چاپ رس��انده اند. 
از كن��ار هم قرار دادن این چن��د مقّدمه، چنین برمي آید 
ك��ه »پیر پرنیان اندیش« علي القاعده باید اثري ش��امخ و 
فاخر باشد و حاصل صحبت سایه و مصاحبت با مردي 
این چنی��ن جالب و جذاب كه چون جایگاه او در ش��عر 
معاصر، در رده هاي نخس��تین اس��ت، پس باید یگانه و 
پرارزش به شمار برود؛ اما سیري كوتاه و گذرا در كتاب، 

متأس��فانه چنین چیزي را نشان نمي دهد و آنچه در این 
اثر شاهدیم، زیبایي شخص یا مصداق و موضوع كتاب 

است و نفاست چاپ. 
اما به لحاظ كیفیت، بدون شک این اثر، جاي بررسي 
دارد و فراتر از آن، محل تأمل هاي بس��یار است كه نمرة 
خوبي براي آن به ارمغان نمي آورد. آنچه در این س��طور 
به قلم مي آید، نقدي است گذرا و فشرده كه از تورق در 
این كتاب حاصل آمده است. نویسنده مدعي نیست كه 
تمام كتاب را به طور كامل كاویده است. بنابراین، ماهیت 
این نوش��ته یا نق��د، ناظر به محتوا و متن نیس��ت، بلکه 
اش��اره وار خواهد كوشید تا اش��کال هاي اسلوبي و متد 
ای��ن اث��ر ناقص و دور از فعلیت را به اختصار ذكر كند و 
توضی��ح دهد كه چگونه اصرار بي مورد مؤلفان بر تنّزل، 
موجب غیرتاریخي و حتي غیرفرهنگي شدن این اثر شده 
است. توضیح این نکته را ضروري مي دانم كه بنده توفیق 
ارادت حضوري به آستان استاد ابتهاج و مؤلفان محترم را 
نداشته ام و امیدوارم این نقد به دیدة قبول نگریسته شود و 
موجب مالل نشود كه غرض آن، چیزي جز خیرخواهي 

و نیک گویي نیست.
اجازه مي خواهم كه نقد را از پایان شروع كنم و آن 
برمي گردد به عکس هاي این كتاب كه در پایان جلد دوم 
آمده است. عکس هاي مجموعه به صورت رنگي چاپ 
ش��ده است در كاغذ گالسه كه با توجه به كیفیت چاپ 
و گالس��ه بودن آن، طبع��اً در افزایش قیمت كتاب اثري 

جّدي گذاشته است. 
ادامه در صفحه2

نقاشيابوالحسنخان
سفر ناصري  به روایت غالمحسین غفاري

چهار س��اعت به غ��روب مانده س��بزعلي بیک 
آفت��اب گردان چي حس��ب االمر به احض��ار من آمده 
ی��ک فنجان چاي خورده از آفت��اب گردان به حضور 
همایون تشرف جسته مشغول نوشتن روزنامه شدم تا 
دو س��اعت به غروب مانده، اسب خواستند سوار شده 
هم��ه جا در ركاب مب��ارك بودیم. جناب عضدالملک 
قدري مخاطب فرمایش��ات بودن��د. بعد از آن به گدار 
بسیار سختي رسیدیم. از آنجا تا منزل همه جا، مخاطب 
فرمایش��ات ملوكانه بودم، الغیر. تا یک ربع به غروب 
آفتاب مانده به منزل خرند رسیدیم. بسیار جاي خوبي 
است تمام اردوي همایون در میان چمن زار افتاده است. 

هواي بسیار سردي دارد. جاي اردو وسعتي دارد.
فرج اهلل بیک تفنگدار دو س��ه روز است احوالش 
خوب نیست، نوبه مي كند. او را نزد حکیم باشي فرستادم 
معالجه مي نماید، قدري بهتر است . امروز غروب آمد. 
امشب رستم خان تفنگدار سركاري كه نایب الحکومة 
مازندران است، با چند نفر اتباع خود]كه[ براي شرفیابي 

خاكپاي همایون آمده اس��ت من��زل من آمد. حالت او 
ق��دري خ��وب نبود، بع��د از مالقات ب��ه منزل رفت. 
براي ش��رفیابي خاكپاي مبارك گفتم فردا صبح بیاید. 
حسین خان پیشخدمت آمد. ما با آقاي میرزا ابوالفضل 
و سررش��ته دار نشسته ایم مشغول صحبت هستیم. سر 
رش��ته دار روزنامه مي نویسد: دو ساعتي شب، جناب 
عضدالمل��ک چن��د دانه گرمک و ن��ان  و یک دانه بره 

فرستادند. اظهار التفاوت خیلي مي فرمایند.
امشب هواي این منزل خرند به قدري سرد است كه 
باالپوش زیاد مي طلبد. دامن هاي چادر را  پائین زده اند، 

باز سرد است. نماز خوانده شام خورده خوابیدیم.
 دوش��نبه 19� خرند اطراق است. صبح از خواب 
برخاستم نماز خواندم. بعد از تعقیبات، پاره]اي[ احکام 
و عرایض و نوش��تجات مردم كه از شهر آورده بودم و 
میان نوشتجات و كیف و غیره مفقود شده بود و الزم بود 
كه از عرض خاكپاي مبارك بگذراند قریب دو ساعت 

ادامه در صفحه 2جستجو نموده پیدا نمود. 
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از اين موضوع كه بگذريم، افراط در اس��تفاده از 
عكس اس��ت. من عكس ه��اي اين مجموعه را احصا 
نكرده ام ولي قطعاً كمتر از 300 قطعه نيس��ت؛ آن هم 
به صور مختلف و شمايل گوناگون. به درستي دانسته 
نيس��ت كه اين بخ��ش از كار، كتاب اس��ت يا آلبوم؟ 
از دوران كهنس��الي اس��تاد ابتهاج نزديك به 50 پرترة 
حرفه اي چاپ شده است كه اساساً هيچ لزومي نداشته 
اس��ت. بعضي از پرتره ها چنان بزرگ است كه ذهن را 

دچار شبهات مختلف سياسي و غيرسياسي مي كند.
العياذ باهلل انگار استاد عقدة عكس داشته اند كه اين 
اندازه عكس از يك دورة ايشان در كتاب كار گذاشته 
ش��ده اس��ت؟! واقعاً چه خبر است؟ كدام سليقة سليم 
به ما اجازه مي دهد كه در اس��تفاده از عكس اين اندازه 
بي ضابطه عمل كنيم؟ از دكتر شيفعي كدكني در جوار 
سايه نزديك به 20 عكس � آنهم عكس متأخر � وجود 
دارد. آيا براي رس��اندن دوم��ي اين بزرگوار 2 عكس 
كفايت نمي كند؟ تكرار يك عكس � در يك زمان و يك 
مكان � در فريم هاي مختلف، حاوي چه معنايي است؟ 
در ادامة همين روند، چاپ عكس هاي خانوادگي بدون 
ارتباط، سطح كار را از يك اثر فرهنگي شامخ و فاخر، 
به يك اثر خانوادگي معمولي و زيرمعمولي تنزل داده 
است و شما مي توانيد عكس دخترخانم 5 ساله مؤلفان 
)آناهيد خانوم( را هم در كتاب زيارت كنيد! از همين جا 
و همي��ن دريچه حاال ش��ما مي توانيد ببينيد در بخش 
غيرعك��س كتاب چه مي گذرد و چه اوضاع و احوالي 

برآن حاكم است.
اج��ازه بدهيد برگردي��م به آغاز كت��اب. كتاب 
تقديم ش��ده اس��ت به دختر مؤلفان، آناهيد، با شعري 
كه نش��ان مي دهد لذت مس��تي ارزاني ش��ان داش��ته 
اس��ت و بالس��ت! آيا واقعاً در حق شاعري در نصاب 
هوشنگ ابتهاج با بيش از 50 سال سابقة هنري و ادبي،  
س��خن را بايد اين گونه آغاز كرد؟ چنين كاري كه در 
خوشبينانه ترين فرضش يك امر عاطفي محض است، 
از منظر فرهنگي و كالن چه معنايي دارد؟ كدام يك از 
بزرگان و كوچكان فرهنگي شرق و غرب، با كارهايي 
از اين دس��ت كه ناظر به تاريخ و ادبيات اس��ت، چنين 

برخوردهاي نازلي داشته اند؟
آيا كار و كارنامه و خاطر و خاطرات ش��اعري با 
بيش از 80 سال سن )سايه متولد 1306 است( و دار اي 
سوانحي عجيب و عميق در برهة قبل و بعد از انقالب 
را هديه مي كنند به كودكي كه 5 سال دارد و حتي طفل 
مكتب هم نيست؟! مالك چنين كاري واقعاً چيست؟ 
باز از همين دريچه شما مي توانيد شاهد حضور همين 
آناهيد خانوم در جاهايي از كتاب باشيد؛ آنجا كه همسر 
اس��تاد ابتهاج برايش لباس هديه داده اس��ت پيراهنش 
مناس��ب است ولي دامنش بلند است! مگر قرار است 

كه اين كتاب چه نقشي را در كجا و براي چه كساني ايفا 
كند كه اين چنين خام دستانه در آن به سرو آستان سخن 
رفته اند؟ همين نوع مواجهه و اين قماش نگاه و تلقي 
و تصور با همراهي مطلق هوش��نگ ابتهاج موجب به 
هم ريختگي تام و تمام مرزها در اين كتاب شده است، 
به گونه اي كه بعيد به نظر مي رس��د كسي اين كتاب را 

بخواند و احس��اس كند كه با متني جّدي و درخور و 
آموزنده و متناسب با شأن شاعر روبروست.

سنگ بناي اين آسيب از زبان كتاب آغاز مي شود 
كه گويش��ي اس��ت، نه كتابي و مكتوب. بنابراين، پير 
پرني��ان انديش، در اين كت��اب، آنگونه كه در كوچه و 
خيابان حرف مي زند، روايت مي ش��ود، نه آنگونه كه 
غزل مي گويد و ش��عر مي نويسد: استاد جان! فالني رو 
مي شناختين؟ اس��تاد جواب مي دهد: بعله، فراوون! و 
اين رش��ته با س��ر درازش همچنان ادامه پيدا مي كند تا 
مي رس��د به زنانه حرف زدن و ادا و اصول و در موارد 
زيادي هم سوسول بازي و جالب اين كه مؤلف محترم 
در جايي از فطرت خاله زنكي خودش��ان هم س��خن 
مي گوين��د كه نمي دانم اين قبيل قضاي��ا و گزاره ها را 

بايد چه كرد؟
امري اس��ت حيرت آور كه تجربيات، خاطرات، 
مشاهدات، آمال و آرزوهاي شاعري با هشتاد و اندي 
سال، با همين طرز بيان و با اين سليقه و حضور نابجاي 
خانم هايي كه اصاًل معلوم نيست اگر حرف نمي زدند 
چه مي ش��د، در روز روش��ن از حيز انتفاع ساقط شده 
اس��ت. ب��ه عبارت ديگر، به به��اي حضور چند خانم 

بزرگوار، م��ردي از مردان تاريخ معاصر تنزل و تنازل 
مفهومي پيدا كرده اس��ت: »اوا! آخه چرا استاد اين قدر 
بي رحم بودين؟« و بيان حرف هايي از اين دس��ت كه 
جا به جا رش��ته بحث را عوض كرده اس��ت، موجب 
خروج موضوعي شخصيت و موضوع و شاخص كار، 
از محدوده تاريخي و شأنيت ادبي خودش شده است. 

بخش عمده اي از ضعف جهت گيري كتاب، از همين 
جا ناشي مي شود كه مؤلفان به طرح سواالتي عادي و 
ك��م ارزش پرداخته اند كه حاصل آن طرح مباحثي از 
نوع كفتر و كفتر بازي اس��ت و دريغ از طرح مباحثي 
از ن��وع عقل و عقالنيت و حكمت! ش��كل فجيع اين 
حالت را مي توانيد در كش��اندن استاد ابتهاج به سخن 
گفتن از ش��يطنت هايش بخصوص در جواني و احيانًا 
با جماعت اناث و نسوان ايام جهالت مشاهده كنيد كه 
يك نمونه اش گاليا نامي است كه در پايان هم با ترديد 
ابلغ من التصريح، اش��ارت م��ي رود كه: »اهل وفا و اين 

حرف ها نبود!« 
نمونه  تأسف آور اين حالت را مي توانيد در روايت 
برخي بد اخالقي ها و تعدي ها و كارهاي خالف شرع 
از نوع شراب خوردن فالن شاعر و عرق خوردن فالن 
دوست و ترياك كشيدن فالن شخصيت ملي مشاهده 
كنيد. اين كه بگوييم فالن شاعر از صبح تا شب ترياك 
مي كشيد بهمان شاعر عرق خورد و مست شد و گفت 
من آنم كه رستم بود پهلوان يا منم طاووس عليين شده، 
يا فالني با فالني سروس��ري داش��ت، چه گلي به س��ر 
فرهنگ مي زند؟ اين چه ميراثي است كه اين آقايان در 
اين فرهنگ مي خواهند به يادگار بگذارند؟ اس��تعمال 
مك��رر در مك��رر فالن عمل يا ف��الن كلمه يا فحاش و 
هتاك بودن فالن مرحوم، واقعاً چه لزومي داشته و دارد؟ 
متاسفانه مؤلفان محترم يا با رعايت نكردن هيچ نوع مرز 
و مرزبندي و دور انداختن وقار و س��نگيني و متانت و 
سماحت، يا راساً يك سنت بد و ناپسند را با اين كتاب 
برجاي نهاده اند يا در ادامه سنتي دست به كار و تالش 
پرداخته اند كه حاصل آن در درازمدت تخريب چهره ها 
و اش��خاص و دور كردن آن بيچاره ها از حوزه ارزش 
و ادب و احترام اس��ت ! در كتابي كه به نام هوش��نگ 
ابتهاج پرداخته شده همه چيز، بدون پااليش و پيرايش 
و واقعاً خام و نپخته ذكر شده و به قلم آمده و در سطور 
و صفحات رها ش��ده اس��ت؛ غافل از اين كه اين طرز 
برخورد و اين طرز روايت، مطلقاً نمي تواند آثار مفيد و 
س��ودمندي در پي داشته باشد. به راحتي مي توان جاي 

خالي اندكي دورانديش��ي و متين و معقول نگري را در 
كتاب پير پرنيان انديش ديد و انگشت حيرت گزيد كه: 
خدايا اين چه مرضي است كه پشت پرده را روي پرده 
بياوريم و اين چه سودايي است كه همه چيز بايد عريان 
شود و همه چيز بايد بدون پرده و پوشش به قلم بيايد؟ 
توصيف حاالت صورت و چشم و ابرو و دست ونگاه 
و لب و ديگر حاالت فيزيولوژيك استاد ابتهاج و حتي 
همسر ايش��ان، داستاني مفصل است كه نشان مي دهد 
حضرات مؤلفان واقعاً اصرار داش��ته اند اثري متفاوت 
بيافرينند!اين تفاوت كار را دست كم از منظر متعارف و 
جاري فرهنگ به حدي اسف انگيز ساقط كرده است و 
رسيده است به جايي كه مي توان در باب هر كوچك و 
بزرگي، اثري اين چنين ساخت و پرداخت؛ چراكه هر 
فردي زباني دارد كه مي تواند هر حرفي را بزند، چشمي 
دارد كه مي تواند آن را به هزاران صورت حركت بدهد 
و زباني دارد كه مي تواند با آن بازي كند و ش��كلك در 
بياورد و شكلك ها! هنوز نتوانسته ام و شايد بعد از اين 
هم نتوانم از عهده شرح و تفسير اين مهمل عظمي در 
بيايم كه بازتاباندن ش��كلك در آوردن يك پيرمرد 85 
ساله درخانه اش براي زن و بچه اش، در يك كتاب، براي 
عموم و خوانندگان و كساني كه ممكن است 50 سال 
بع��د آن را بخوانند چه معنايي دارد و چه رهاوردي به 
همراه مي آورد؟ كوتاه سخن اينكه: »پير پرنيان انديش« 
حكايت مفصلي است كه شايد بتوان از آن با عنوان يك 
»س��وء تفاهم« ياد كرد؛ يا سوء تفاهمي تلخ كه فرصتي 
ارزشمند و طاليي را قرباني احساساتي كودكانه و گذرا 

و بي ارزش كرده است. 
بدون شك خاطرات هوشنگ ابتهاج مي توانست 
در گشودن گره هايي از تاريخ ادبيات ايران و برخي از 
صفحات سياس��ت و فرهنگ در ايران، موثر بيفتد، اما 
اكنون اثري خلق شده است كه مي توانيد آن را بخوانيد 
ول��ي نمي تواني��د جاي��ي از آن را به حافظه بس��پريد، 
نمي توانيد نقلش كنيد و نمي توانيد به آن اس��تناد كنيد! 
كوتاه س��خن اين كه: در صحبت  سايه، صحبتي است 
خام، آشفته و بدون مالحظات ضروري كه بدون شك 
هيچ نقش و س��همي در تنوير افكار و روش��نگري و 
آگاهي بخش��ي ايفا نخواهد كرد و با اين ش��كل پديد 
آمدن خودش، عالمت ژرف و آش��كار يك فروپاشي 

علمي و فرهنگي است. 
در هي��چ جاي دنيا، با فرصت هايي از نوع مردان 
بزرگ و پر تجربه اين چنين بازي نمي كنند و در هيچ 
جاي عالم نمي آيند به بهانه هاي معلوم و نامعلوم، آتش 
بر خرمن تعليم و تربيت بگس��ترانند. سوسول بازي و 
تيتيش ماماني بازي، حتي اگر ارزش هم باشد، جايش 
در قلمرو فرهنگ نيس��ت وخوب اس��ت كه مدعيان 
عل��م و فضل و مناديان عالمگ��ي اين و آن، بزرگتر از 
خودشان را در كف و موج اين سوسول بازي هاي كم 
عمق و مضحك خفه نكنند.                      كريم فيضي

خاطرات  استاد غزل
نقدي كوتاه و گذرا بر »پيرپرنيان انديش«

نگاه   
ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
مصطفي قلي خ��ان تفنگدار و  كرم 
بيك ش��ميراني و حيدرخان كرد و حسن 
خان پس��يان و علي اكبر خان مافي آمدند 
قدري نشس��تيم. رس��تم]خان[ تفنگدار 
نايب الحكومة مازندران آمد، نصرت اهلل 
خان تلگرافچي آمد، حيدرخان قراباغي 
آمد، س��اعتي نشسته برخاسته به حضور 
همايون خواس��تم مش��رف شوم خواب 
بودند. س��اعتي در  چ��ادر امين حضرت 
نشسته از خواب برخاستند. قرق شكسته 
به حضور مبارك رفته عرايض رستم خان 
را معروض داش��تم. امروز به واسطة آنكه 
حكوم��ت خرند كه ج��زو دو دانگه و با 
ابراهيم خان سرتيپ دو دانگه اي است و 
چند روز است ابراهيم خان فوت شده به 
اين جهت ن��ه اجزاي حكومت دو دانگه 
تهيه سيورسات ديده بودند و نه حكومت 
مازندران. خوانين و ملتزمين ركاب مبارك 
هم��ه ضراب��ي مي نمودند و ش��كايت  از 
رستم خان داشتند. رستم خان را به حضور 

مبارك خواستند مورد مرحمت ملوكانه گرديد. عرايضي كه داشت به 
عرض خاكپاي مبارك رسانيد؛ مستحسن افتاد، او را مرخصي فرمودند 
ك��ه از جل��و براي انج��ام بعضي كارها به فوالد محله كه پنج فرس��خ 
اس��ت برود. بعد از آن بعضي نوشتجات و عرايض خاكپاي مبارك را 
خوانده نهار حاضر ش��د مش��غول به صرف نهار شدند. ملك االطباء و 
ميرزا زين العابدين حكيم باش��ي و س��اير اطباء حاضر بودند، از دوري 
منزل فردا فرمايشات شد كه رستم خان به واسطة ضعف پيري و علت 
مزاج عرض كرد كه چهار فرسخ است لكن زيادتر است. هنگام آمدن 
اغلب خواب بوده ملتفت نش��ده است. بعد از صرف نهار، از سراپرده 
ب��ه چ��ادر رفته قدري در آنجا بودم. به فاصله دو س��اعت... به حضور 
مبارك رفته مش��غول نوش��تن روزنامه ش��ده يك ربع به غروب مانده 
مرخص فرمودند.امروز از آمدن رستم خان به اردو در روزنامه مرقوم 

فرمودند. منزل آمدم.
رس��تم خان و سررشته دار حاضر بودند. آقاي ميرزا ابوالفضل كه 
به منزل سليمان خان نايب اشيك آقاسي باشي رفته بودند نيز آمدند. به 
رستم خان مطالبي كه الزم بود گفته حسب االمر او را حركت به فوالد 
محله داده، مشغول به صحبت شده، فيض اهلل خان تفنگدار آمد. قدري 
گنه گنه به جهت فرج اهلل خان خواست. با آنكه كم داشتم همان قدر كه 
بود دادم. جناب امين لشكر آمدند. ميرزا سليمان پسر مرحوم وقايع نگار 
و ميرزا حبيب اهلل منشي همراه ايشان بودند. نشستيم از هر قبيل صحبت 

به ميان آمد. قدري گرمك صرف شد. 

حيدرخان تفنگدار شكايت كرده بود كه حاجي آقا سلطان عرب 
س��اكن دماوند مي خواهد ملك مرا محض ادعا تصاحب نمايد. قبل 
از نهار به عرض خاكپاي مبارك رس��انده بودم. اين فقره اس��باب گلة 
امين الملك ش��د. مقرر فرمودند امين الملك حكم بنويس��ند مداخله 
نكنند، تا حيدرخان مراجعت از خراسان به طهران نموده طي گفتگو 
]رفع اختالف[ نمايند. رقعه به امين الملك نوشتم برداشته رفت حكمي 

كه مي خواست گرفته آمد. ديدم به منزل رفت. 
نقاشي ابوالحسن خان از مجد الملك 

خدمت جناب امين لشكر تا دو ساعت از شب گذشته نشستيم. 
آقا ميرزا اسداهلل حكيم باشي را كه براي معالجه رستم خان، يك ربع به 
غروب خواسته بودم، حاال آمدند. معلوم شد به اتفاق ظهير الدوله جايي 
رفته بودند. هنگام مراجعت به اتفاق حاجي خان منسوب ظهيرالدوله 
تش��ريف آوردند. به فاصله يك ربع، ميرزا ابوالحس��ن خان از چادر 
مجدالملك آمدند. قليان و قهوه صرف شد. امين لشكر تشريف بردند. 
با حضرات نشس��تيم. قدري گذشت ظهير الدوله تشريف آوردند. به 
فاصلة يك ربع ميرزاابوالحسن  خان از چادر مجدالملك آمدند. صورت 
مجد الملك را كه با آب و رنگ ساخته اند،  بيرون آوردند. انصافاً تعريف 
دارد. از كارهاي خوب اس��ت. قرار ش��د صورت��ي هم از ظهيرالدوله 
بس��ازند. ضمناً ديگر صحبت هاي مضحك كه زياد شد. حسين خان 
پيش��خدمت آمدند. قلياني ديگر كش��يده ظهير الدوله و حكيم باشي و 

حاجي خان رفتند. 
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متأس��فانه از قديم در 
صنف معم��اران همچون 
ديگران اين عادت سخيف 
در م��ا ب��وده و هس��ت كه 
انج��ام  كاري  هرك��س 
مي دهد نامي از اس��اتيد و 
پيش��ينيان خود، كه كار را 
از آن��ان فرا گرفته نمي برد. 
در زمان قاجار و قبل از مش��روطيت اساتيد بزرگي 
بوده اند نظير »استاد حسن قمي« كه عالوه بر استادي، 
مجتهد نيز بوده است، ايوان آيينه حضرت معصومه 
)س( و تيمچ��ۀ بزرگ اول بازار قم مقابل مس��جد 
امام حسن)ع( و گلدسته هاي حضرت معصومه از 

كارهاي اوست. »استاد رستم بروجردي« كه رسمي 
سردرِ سبزه ميداِن تهران و »استاد فتحعلي شيرازي« 
كه مقرنس س��ردرِ مدرسه سپهس��االر از كارهاي 

آنهاست. 
بعد از مشروطيت اس��اتيدي همچون »استاد 
جعفرخ��ان« كه س��ردرِ باغ ملي تهران، كاخ س��بز 
س��عدآباد، نقشه كاخ مرمر، هش��تي هفت كاسه و 
همچنين يزدي بندي ايوان شرقي مدرسه سپهساالر 

از كارهاي اوست. 
تاالرآيينه عمارت محروقه مجلس ش��وراي 
ملي، عمارت ناصرالدوله واقع در خيابان اميريه)با 
شيرواني قيفي شكل( و سردرِ سنگي كاخ مرمر نيز 
از كارهاي اين استاد بزرگ است. استاد جعفرخان 
معمار مظفرالدين شاه بود و تا زمان رضاشاه هم كار 

او ادامه پيدا كرد و در زمان همو فوت كرد. 
»اس��تاد محمد لرزاده« كه مسجد حاج حسن 
صنيع الديوان، س��يدنصرالدين، تيمچه صدراعظم 
در ناصرخس��رو كه مقداري خراب شده، يكي دو 
ايوان در مدرسه سپهساالر و از گردن به پايين گنبد 
س��ر قبر آقا و خط بنايي دور آن از كارهاي اوست. 
»استاد محمد شيرازي« كه گنبد سرقبر آقا از گردن 

به باال كار اوست. 
»اس��تاد محمود قمي« پسر استاد حسن قمي 
اس��ت كه از جمل��ه كارهاي او مي ت��وان از چهار 
مقرنس زير گنبد كاخ مرمر، سردر بيمارستان نجميه 
و زيرگنبد مس��جد سپهس��االر نام برد. پسر ديگر 
اس��تاد حسن قمي، »استاد اسماعيل قمي« است كه 
گلدسته هاي حضرت عبدالعظيم و هشتي ورودي 

مدرسه سپهساالر از يادگارهاي اوست. 
هرگاه از من پرس��يده ش��ود كه اس��تاد تو در 
رش��ته هاي مختلف كيست، با مباهات مي گويم كه 

فالن و فالن و فالن! اّما: 
پرگار و مداد دست هركس دادم 

گفتا كه من است���اد ز مادر زادم 
هر چيز از نازكي پاره مي ش��ود به جز انس��ان 
كه هرچه كلفت تر ش��ود زودتر پاره مي شود. مگر 
امتحاني پيش نيايد و محققي نخواهد دربارة استادان 
بعد از مشروطه تحقيقي كند، آنگاه است كه معلوم 
خواهد شد بنده الف زده ام يا خير! در چه مرتبه اي 
از هنر قرار گرفته و استاد اصلي اين كالس چه كسي 
بوده است؟! و چه كسي به رايگان هرچه بود را در 

طبق اخالص نهاد؟!!
مدفن چندتن از اساتيد

حدود س��ال 1305 پدرم فوت ش��د و دنياي 
هن��ر، م��ردي را از دس��ت داد كه هن��وز جايش پر 
نش��ده است. مدفن او در قبرستان چهارده معصوم 

نزديك به مقبره آصف الدوله قرار دارد و به وس��يلۀ 
آقاي حسينعلي ايزدمهر ساخته شده و اينك در اثر 
توس��عه خيابان ري، در پياده روي مقابل بيمارستان 
مهديه كه حقير س��اخته ام واقع شده است. الزم به 
توضيح است كه پدرم عالقه داشت در جايي دفن 
ش��ود كه پاخور باش��د. وقتي حقير در توس بودم، 
قاس��م نامي كه از دوس��تان خانوادگي بود خبر داد 
كه قبر پدر در خيابان افتاده است. من گفتم كه اين 
وصيت خود پدر اس��ت. به همين جهت س��نگ را 

نيم متري پايين برديم و رويش خاك ريخته و سنگ 
سياه ساده اي روي آن قرار داديم و فقط نوشته شد: 

»محمد معمارلر«.
مدفن استاد حسن قمي در زاويه جنوب غربي 
صحن بزرگ اتابكي قم، مقابل در موزه و نزديك قبر 

حاج حسن صنيع الديوان قرار دارد.
استاد جعفرخان كاشاني نيز در امامزاده نرسيده 
به وادي الس��الم قم مدفون اس��ت. خداوند همگي 
آن��ان را رحمت كناد. با رفت��ن آنان گويي چراغها 

خاموش شد.
با عبداهلل خان ُمَذهِّب

در اين هنگام به دعوت »استاد جعفرخان« كه 
مشغول ساختمان عمارت سنگي تپۀ عليخان )كاخ 
شهوند( در سعدآباد بود. به آنجا رفتم و مشغول كار 

نقاشي در يكي از اطاقهاي اين عمارت شدم.
روزي پاس��باني را به كارگاه من فرس��تادند و 
احض��ارم كردند. ماجرا اين ب��ود كه »عبداهلل خان 
ب « را براي طرح نقش��ه قالي گرفته بودند، كه  ُمَذهِّ
چرا در روز موعود، نقشه را حاضر نكرده است. آن 
پيرمرد مظلوم گفته بود از نگاه داشتن من كه نقشه 
شما تمام نمي شود؛ مرا آزاد كنيد تا كمك بياورم و 
اين نقشه بزرگ را تمام كنم و گفته بود به شرط آنكه 

»ل��رزاده«را به كمك من بياوريد كار را تمام خواهم 
كرد. از آنجا كه اين پيرمرد س��مت استادي داشت 
ب��ا خداون��د عهد نمودم كه تا كار او را تمام نكنم به 
كارگاه و خانۀ خود نروم. اطاق بزرگ خانه او را كه 
نزديك پامنار بود اشغال كرده به او گفتم شما كليات 
را رس��م كن، من جزئيات را به شما مي رسم. تمام 
روز را تا پاسي از شب بي امان كار مي كرديم تا ظرف 
ب « آن  يك هفته نقشه تمام شد و »عبداهلل خان ُمَذهِّ
را ب��ه كارگزاران تحويل داد و آنچه دريافت نموده 

بود يك جا نزد من نهاد كه من قبول نكردم.
داستان سردر بانك ايران و انگليس

پس از فراغت از كار »عبداهلل خان« روزي در 
كارگاه مش��غول به كاربودم كه استاد حسين )َشل( 
معروف به چوب فروش كه از دوستان پدرم بود آمد 
و گفت كه بانك ايران و انگليس با شمار كار دارد. به 
آنجا رفتم و با ش��خصي به اسم »مستركل« برخورد 
نمودم كه فارسي نمي دانست. شخصي واسطه سخن 
گرديد و گفت كه طرح س��ردري ايراني به س��بك 
اسالمي مي خواهد. به او گفتم بهتر است ابتدا طرح 
را در مقياس كوچكتر ببينند و چنانچه مورد پس��ند 
واقع ش��د كار را شروع كنم، كه مورد استقبال آنان 
واقع شد. نمونه اي از سردري كه اينك زينت بخش 
ميدان توپخانه مي باش��د تهيه و مورد تاييد مهندس 
و اولياي بانك قرار گرفت و دستور كار صادر شد. 
به آنها گفتم من كارگاهي دارم و نمي توانم مستقيم 
در اينجا كار كنم. پس از صحبتهاي فراوان قرار شد 
كارگاه م��را خريداري كنند و من پس از  آن زمان به 

حرفۀ معماري درآمدم.
پس از طرح و اجراي س��قف و س��ردر بانك، 
مهندس كل انگليس��ي مي خواست مرا براي ادامه 
تحصيل به انگلس��تان ببرد كه مادرم راضي نشد و 
مهن��دس با همان زب��ان بي زباني گفت: »هنوز بچه 

ننه!«
باالخره كار دستپوش سقف و سردر تمام شد. 
و كاشي گره سردر به اتمام رسيد. براي صرفه جويي 
در وقت، كاش��يهاي پخته هفت رنگي و خشتي را 
»حاج حسين خاك نگار مقدم« كه كارخانه اش در 
خيابان سپه بود تهيه كرد و در ضمن كارهاي سقف 
در محل نصب شد. ظاهراً در تعمير گره اين سردر 
در س��الهاي بعد كه توس��ط محمد گودرزي انجام 
شده اس��ت، گره ها برچيده شد و در نصب دوباره 
دچار اشتباهاتي شده است. افسوس بصورت اوليه 

در نيامد!...
سردر دارالفنون

پ��س از اتم��ام كار س��ردر بان��ك اي��ران و 
انگليس توس��ط »مهندس كل« به »مهندس ولش« 
كه كارهاي ش��ركت نفت به عه��ده او بود معرفي 
ش��دم و او كارهايي را به من واگذار كرد، همچون 
س��اختمان ش��ركت نفت جنوب )جنب سردر باغ 
ملي( كه با انجام اين كارها گواهينامه و تشويق هاي 
زي��ادي را از طرف آنان درياف��ت كردم. پس از آن 
توس��ط معمار وزارت معارف »حاج عباس��علي« 
براي »رسمي سازي سردر دارالفنون« دعوت شدم 
و در حين انجام اين كارها بالكن »پيرايش« واقع در 
الله زار را هم كه مي خواس��تند كاسه سازي كنند به 
انجام رسانيدم. مطبعه يمني در خيابان فردوسي نيز 
يكي از كارهاي ان دوران است. اين چهار اثر، يادگار 

تقريباً همزمان آن سالهاست.
درآن زم��ان مجلس ش��وراي مل��ي واقع در 
بهارس��تان آتش گرفت و از طرف »قربان قصري« 
براي تعمير عمارت محروقه دعوت ش��دم. قبل از 
رفتن من به مجلس، مهندس فرانسوي بي تجربه اي 
به نام »فورد« كارهاي ساختمان سقف سالن تنفس 
بزرگ را ش��روع نموده بود و س��قف را به صورت 
فلزي س��اخته بود. هرچه استادان به او گفته بودند 
ضعيف اس��ت، قبول نكرده و به كار ادامه داده بود. 
تا اينكه پس از مدت كوتاهي س��قف ش��كم داد و 
بيم فرو ريختن آن مي رفت. اما مهندس فرانس��وي 

زيربار نمي رفت تا اينكه سقف شكاف خورد. 

سرگذشت مرحوم لرزاده/ 3

معماران دورۀ مشروطيت 

مدرس��ه  خواه��ران مح��ل 
تحصيل خواه��ران اروپايي مقيم 
تهران و ارمني هاي كاتوليك است. 
آن ه��ا حت��ي دختران مس��لمان را 
مشروط بر اين كه در صدد ارشاد و 

تبليغ ديگران نباشند، در مدرسه خود مي  پذيرند. 
ش��اگردان در اي��ن مدرس��ه دروس تاري��خ، 
جغرافي، زبان فرانسه و خياطي ياد مي گيرند، موادي 
ك��ه عموماً زن هاي ايران��ي كوچك ترين اطالعي از 
آن ها ندارند. مؤسس��ه خواهران سن ونسان مختص 
ب��ه ته��ران و منحصر به فرد نيس��ت، آن ها نظير اين 
تشكيالت را در كنار درياچه اروميه نيز داير كرده اند، 
منتها آنجا رقابت مذهبي بين اين مؤسسه و مؤسسه 
زنان مذهبي انگليس��ي � آمريكاي��ي درگرفت و در 
اين رقابت مسئوالن قابل ستايش مؤسسه انگليسي 
� آمريكايي از لحاظ نيكوكاري و از خودگذش��تگي 
گوي س��بقت را ربودند، زيرا آ ن ها همواره زودتر از 
خواهران سن ونسان خود را بر بالين بيمار يا زخمي 
مي رساندند. رقابت نوع دوستانه و خداپسندانه اي كه 

ستايش و احترام همگان را برمي انگيخت.
كليس��اي كاتولي��ك � ك��ه ب��ه وس��يله دو نفر 
الزاريست فرانس��وي اداره مي شود و در مجاورت 
مدرس��ه خواهران واقع اس��ت � عبارت از كليساي 
كوچك و محقر س��فيدكاري شده اي است كه اثاث 
چشمگيرش از چند مجسمه  قديسين و يك دستگاه  
ارگ كوچك تجاوز نمي  كند. اما همه چيز در نهايت 

تميزي و نظافت است.
كليه محالت مش��رف به خيابان هاي الله زار و 
دولت بعد از جلوس ناصرالدين ش��اه احداث و آباد 
شده است. سابقاً در اين قسمت شهر جز خرابه ها يا 
باغ هاي اختصاصي شاهزاده ها از ساختمان و آباداني 
خبري نبود. در صورتي كه اكنون در اين »يني محله« 
چند خيابان وسيع و زيبا كشيده  اند. خانه هاي مجلل 
و اعياني چند نفر از افراد سرش��ناس ايراني و محل 
اقامت اروپاييان در همين خيابان ها واقع است، ولي 
باز هم در نزديكي ميدان توپخانه مكان وس��يعي را 
براي ميدان مشق اختصاص داده اند كه در اين ميدان 
همه روزه به اس��تثناي روزهاي جمعه، از س��اعت 8 
تا 10 صبح، پياده نظام با س��تون هاي مرتب به آهنگ 
مارش هايي كه از اپرات هاي رايج روز اقتباس ش��ده 
اس��ت روش هاي نظامي اروپاييان را تمرين مي كند. 
و كم��ي آن طرف تر، قزاق ها كه در رديف چهارتايي 
بر اس��ب س��وارند، در فنون اسب س��واري خود را 
ورزيده تر مي س��ازند. در اين تمرينات بازار تنبيه نيز 
رايج اس��ت. يك روز من در همي��ن ميدان، با اندوه 
فروان، ش��اهد شالق خوردن ستواني بودم كه مست 
و لول در تمرين حاضر ش��ده بود. روزهايي كه واال 
حضرت نايب السلطنه براي تماشاي تمرينات نظامي 
به اين ميدان مي آمد، به افتخار حضور ايش��ان از بدو 

ورود تا لحظۀ عزيمت تيرهايي شليك مي شد.
به محض پايان مشق سربازان كه نه در سربازخانه 
جايي براي استراحت دارند و نه آنجا غذا مي خورند � 
تفنگ هاي خود را به همسران يا دوستانشان تحويل 
مي دهن��د و ه��ر كدام در بازار دنب��ال كاري، از قبيل 
قصاب��ي، صرافي يا حرفه هاي ديگر مي روند. زيرا به 
عل��ت عدم پرداخت مواجب س��ربازي � كه خيلي 
ب��ه ندرت چيزي از اين بابت به دستش��ان مي آيد � 
مجبورند به هر نحوي كه ش��ده ب��راي امرار معاش 
تالش كنند. احداث محالت جديد تنها اقدام در راه 
آباداني و زيبايي اين ش��هر نيست كه مردم پايتخت، 
آن را مديون ناصرالدين ش��اه باشند، بلكه در عرض 
اين چند سال اخير نهرهاي تازه اي حفر شده است و 
آب زالل و فراوان كوهستان هاي اطراف را از طريق 

آنها به شهر مي آورند

سفرنامۀ ارنست اورسل 
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ايران مي دانست و نخستين كتابش را به موضوع تكوين 
فلسفه در ايران اختصاص داد.

بنا بر اقوال، او س��فر تاثير گذارش به آرامگاه حكيم 
سنايي در غزنه را مهم ترين سفر زندگي اش مي دانست. 
راست است كه غزنه در قلمرو سياسي ايران نيست، ولي 
جزء ميراث معنوي و فرهنگي اين سرزمين است. محمد 
اقب��ال با چنين ح��ال و هوايي در مقاب��ل آرامگاه حكيم 
س��نايي، كه نماينده لحظه اي مهم در تفكر ايراني است، 
با س��كوت و اشك خلوت گزيد. اين خود از شخصيتي 

استوار حكايت دارد كه از مداومت وجه فلسفي نيز عاري 
نيست.

پس فارسي در هند زبان تفكر مذهبي و زبان تفكر 
اخالقي است. در آگرا نزديك مقبره مجلل اعتمادالدوله، 
نسخه اي از ديوان حافظ را ديدم، با تفسيري كه مي كوشيد 
از اش��عار عاشقانه شاعر معاني ناظر بر شريعت اسالمي 
را اس��تخراج كن��د. اين خود آگاهي اس��ت بر خصلت 
انطباق پذي��ري تفكر ايراني، ك��ه درونمايه هاي فرهنگي 
عرب را كه بدان صبغه اي ش��خصي افزوده شده، با خود 
به فراتر از مرزهاي شناخته شده مي برد، چرا كه مخاطب 
آن كتاب در هند است. در تركيه و براي اين ملت بزرگ 
نيز زبان فارس��ي واس��طه اي بود براي اش��راف يافتن به 
مس��ائل مذهبي. في المثل قديمي ترين كلماتي كه تركان 
در تفكر مذهبي ش��ان براي تبيين بهش��ت )اوچماك(، و 
دوزخ )تاموك(، به كار مي بستند، لغاتي فارسي اند كه از 
مرزهاي سياسي ايران درگذشتند و توسط كاتبان سغدي 
به اين سرزمين راه يافتند؛ اين كاتبان خود مبلغين مسيحي 
حامل فرهنگ آرامي بودند. از همين جاس��ت كه شاهد 
آغاز فعاليت متفكران ايراني مي شويم كه ارزش و اعتباري 

بين المللي مي يابد و مرزهاي جغرافيايي را درمي نوردد.
امروز امكان ندارد كه در تركيه از احوال عاش��قانه 
س��خن بگويي و از ارجاع دادن به كلمات فارسي بي نياز 
باش��ي، يا طنين مضامين متداول ش��عر فارس��ي را به ياد 
نياوري. م��آالً حتي س��رزمين هايي، همچون گنجه، كه 
امروز خود را ترك و آذري مي دانند، نمي توانند فراموش 

كنند كه سرزمين حكيم نظامي بوده اند.
مطلبي كه مي خواهم بر آن تأكيد كنم آن اس��ت كه 
در كش��ورهاي عربي هم متفكران ايراني روي س��اختار 
زبان عربي تأثير گذاش��ته اند. فتوح عرب، صرفاً سياسي 
نبود، بلكه نوعي رس��الت، نوعي به اس��الم درآوردن و 
س��امي كردن ايرانيان بود. نف��وذ متفكران ايراني در زبان 
عربي، مطلب بسيار ظريفي را پيش رويمان مي نهد. زبان 
ايراني، زبان هند و اروپايي است، زبان عربي زباني سامي 
است، و تأثير يكي بر ديگري بسيار دشوارتر از آن است 
ك��ه بخواهيم نف��وذ زبان التيني بر زبان فرانس��ه را با آن 
قي��اس كنيم. آن دس��ته از متفك��ران ايراني كه به فرهنگ 
آرامي اشراف پيدا كرده بودند، برتري فكري خود بر يك 
زبان خارجي را با ايجاد شبيه س��ازي هاي حيرت انگيزي 
اعمال كردند كه وجه مميزه زبان آريايي خودش��ان بود؛ 
مثاًل بس��ط و تفصيل معاني و كاربرد غيرمستقيم حروف 
ربط ناظر به زمان. نثر عربي خاصي كه ابن مقفع آن را به 
نثري كالسيك بدل كرد، بسيار پربارتر از آن است كه به 
نثر سامي شباهت داشته باشد. معذالك اين نثر پابرجا ماند 
و ب��ه علت هم صدايي هايي كه در مصوت ها پديد آورد 
نشان داد كه قدرت سازگاري متفكران ايراني با اين ابزار 
بيگانه تا چه حد اس��ت. البته منظور آن نيس��ت كه چنين 
نفوذي را در عروض كه كاماًل عربي است، و در ساخت 
زبان كه تغييرناپذير اس��ت، نيز مي توان اعمال كرد، ولي 
اين نفوذ در حوزه بالغت و نثر مس��جع صادق اس��ت. 
يادآوري مي كنم كه ش��ماري از متفكران ايراني تبار كه به 
عربي اش��راف كامل يافته بودند و در دربار خلفاي بغداد 
به س��ر مي بردند � حتي بعضي اعضاي خانواده خالفت 
مثل خليفه يك روزه ابن معتز � اولين قواعد بالغت عربي 
را پي ريزي كردند و براي اين منظور عمدتاً از نمونه هاي 

فارسي الگوبرداري كردند.
مسئله رجوع به الگوهاي فارسي در مورد كتاب هاي 
اخالقي هم صادق است، به ويژه در مورد رساالت مرتبط 
با اخالق اجتماعي، همان اندرزنامه هايي كه با نام مرآت 
الملوك شهرت دارند.كليه كتاب هايي كه حاوي مطالب 
افس��انه اي بودند و شاخص ترين تجلي آن را در حماسه 
جاودان فردوسي مي توان يافت، همگي به همت فعاليت 
زيرزميني متفكران ايراني  به بار نشستند، متفكراني كه در 
آن زمان به زبان عربي مي نوش��تند، و آثار ساس��اني را به 

عربي ترجمه مي كردند.
ممكن است بگوييد اين عناصر ايراني صرفاً متعلق 
ب��ه ميراث ايران زمين نبودند، و بس��ياري از آنها ريش��ه 
يوناني داش��تند و پس از فتح اس��كندر به كشور ايران راه 
يافتند. من بارها جاده معروف اسكندر را طي كرده ام، نه 
فقط از كرمانش��اه و بيستون تا ري و هكاتمپيلوس )شهر 
صددروازه(، بلكه دورتر از افغانستان تا اتك و رود سند. 
مي دانم كه تعداد مهاجرنشين هاي يوناني در كشورهاي 
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مناظره

فرمن��د: می فرماين��د ك��ه احمدش��اه از روی 
استيصال می خواس��ت فرار كند برود اصفهان برای 
اينكه متجاسرين نيايند ايشان را رئيس الوزرا كردند. 
در آن زمان اين ها را ما نشنيديم كه چنين باشد جور 
ديگر ش��نيديم كه احمدش��اه معتقد شده بود كه يك 
حكومت مقتدری بايد باشد و صحبت روی اين بود، 
صحبت اصفهان رفتن و تغيير پايتخت دادن نبود. ما 
شب خوابيده بوديم كه صدای توپ بلند شد و آقای 
سيد ضياءالدين وخان مشغول شدند به گرفتن مردم 
و توی خانه های مردم فرستادن و اسلحه بيرون آوردن 
و در ضمن چادر و اس��لحه بيرون آوردن. بسياری از 
اش��ياء را قزاق ها به جيب زدند و در آن موقع بود كه 
س��ه روز طهران بی حكومت ب��ود و يك عده در اين 
شهر در اين مدت دو، سه روز آقای سيد ضياءالدين 
يا قزاق ها هر كار كه می خواستند می كردند و از خانه 
مردم اسباب می كشيدند، اسلحه می كشيدند و آن سه 
روز ايشان رئيس الوزرا نبودند و رضاخان هم سمتی 

نداشته و يك صاحب منصبی بود.
 اي��ن موض��وع ح��اال از نظر حقوقی ب��رای ما 
اهميت دارد زيرا اين موضوع كه برخالف شئون ملی 
و حكومت ملی عمل ش��ده است در آن دو، سه روز 
بوده است. بعد هم ما نمی دانيم كه آيا احمدشاه به ميل 
و رغبت و با آزادی تمام اين فرمان رياس��ت وزرايی 
ايش��ان را داد يا اينكه مجبورش كردند و ترس��اندند. 
اين را نمی دانيم و در اين موضوع هم ش��ك هس��ت، 
بايد حل ش��ود و روش��ن ش��ود. او كه مرحوم شده 
اس��ت و وزير دربارش هم كه مرحوم ش��ده است و 
ما نمی توانيم حل كنيم كه اين حكم رياست وزرايی 
ايشان از طرف احمدشاه به رغبت داده شده يا اينكه 

جبراً گرفته شده و غصب كرده شده.
نمايندگان : صحيح است.

 ممكن است بگوييم كه ايشان رئيس الوزرا بودند 
برای مدت سه ماه ولی اگر به زور شده باشد آن سه ماه 
رياست وزرايی را ايشان غصب كرده اند. بايد قضايا 
را روش��ن كنيد تا بفهميم چه جور بايد رأی بدهيم و 
حاال هم گذش��ته است. اگر چنانچه ايشان شجاعت 
اخالقی به خرج بدهند و قضايای گذشته را از روی 
صداقت بيان كنند ممكن است كار وكالت ايشان در 
خط��ر نيفتد ولی از طرف ديگر مقام اخالقی ايش��ان 
و صداقت ايش��ان را ما معتق��د خواهيم بود. )خنده 

نمايندگان(... بلی آقايان بخنديد بلی. 
ايشان فرمودند كه من وقتی كه رئيس الوزرا بودم 
يك عده را توقيف كردم، يك عده از دوله ها و سلطنه ها 
را توقيف كردم ولی آن ها را توقيف نكرده بودند بلكه 
حبس كرده بودند. البته در زنجير و بند نگذاشته بودند 
ول��ی در حب��س بودند و علت اين امر هم به واس��طه 
گرفتن پول بوده اس��ت چون خود ايشان نوشته بودند 
كه اين زالوها را بايد رويشان نمك پاشيد تا خون هايی 
را كه خورده اند پس بدهند، از طرف ديگر يك عده از 
آزاديخواهان روزنامه نويس ها را هم كه اين طور دفاع 
از روزنامه نويس ها می كنند گرفته بودند و حبس كرده 
بودند از آن جمله آقای دش��تی كه از رفقای خودمان 
هس��تند، در حبس ايش��ان بودند و روزنامه نويس هم 

بودند و مدرس هم در حبس ايشان بود. 
خالص��ه يك عده در ح��دود ۱۰۰ يا ۱۵۰ نفر در 
حبس ايش��ان ماندند و عجب اين اس��ت كه يك نفر 
روزنامه نويس و آزاديخواه را گرفته بود و حبس كرده 
بود و اين چيزی نبود جز برای اينكه اين آزاديخواهان 
بر ضد ايشان بودند و ايشان را كابينه سياه می دانستند و 
شخص ايشان را مرتبط با مقامات خارجی می دانستند 
و ايشان می خواستند به اين وسايل كه اعمال كرده بودند 
قدرت خودش��ان را به اين مملكت تحميل كنند چنان 
كه اين اشتباه را هم كرده بودند كه با نظامی در رياست 
مملكت نشستن كار مشكلی است چون قدرت دست 
نظامی ها بود و هر س��اعت ممكن بود برخالف ايشان 
عمل كنند و البته اين اشتباه را كرده بودند و در آن وقت 
ايشان تاريخ نخوانده بودند و درست نفهميده بودند كه 

به دست نظامی نمی شود انقالب كرد.

 مناظره دكترمصدق و سید ضیاء در مجلس

كودتاچيها!
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نوشتاريازپرفسورلوييماسينيون

فرهنگ ايراني، شكوفايي عربي

معترضان پيروزمند
در عنواني كه براي اين نفت ايران؛ روايت كينزر

مقال��ه برگزيده ام بر آنم تا در 
اين نوش��تار، اهميت وجوه 
فرهنگي بين المللي متفكران 
ايران��ي قرون وس��طي را در 
راس��تاي ش��كوفايي تمدن 
ع��رب، با عرضه نمونه هاي 

دقيق، روشن سازم.
ايران مانند چين، از كهن ترين ممالك جهان به ش��مار 
م��ي رود. اين قوم، حتي پيش از فرانس��ه، توانس��ت بدون 
واسطه امپرياليسم آنچه را اقوام ديگر ))فضاي حياتي )2( (( 
ميخوانند، در ش��رق و غرب پديد آورد. اين سرزمين كه 
از شمال و جنوب در احاطه دريا بود، در دو سوي ديگر 
مرزهايي نامتعيِن داشت. ايران هيچ گاه در صدد برنيامد تا 
از محدوده درست و عاقالنه و عادالنه خود تجاوز كند.

ولي وقتي ميراث فكري انديش��مندان يك ملت از 
مرزهاي جغرافيايي آن سرزمين در مي گذرد، آنگاه نوعي 
ارزش فرهنگ��ي بين المللي به منصه ظهور مي رس��د كه 

شالوده و اساسش استقالل آن ملت است.
اص���ل ملي گرايي كه از آغاز انقالب كبير فرانسه 
الهام بخش اين همه فلسفه سياسي و اجتماعي و نژادي، 
از چپ و راس��ت بوده اس��ت، در كش��وري چون ايران 

نمي توانست بازتابي نداشته باشد.
بديهي است كه پس از دگرگوني هاي عظيم جنگ 
جهاني دوم، تمايل به ملي گرايي در اين كشور نيز فعليت 
يافت. در حقيقت منظور، دفاع در برابر ايده وحش��تناك 
تبعيد از س��رزمين، و انتقال انبوه انسان هاس��ت. تنها راه 
مقابله با چنين ايده اي، نمايش ارزش و اعتبار بين المللي 
ميراث متفكران يك كش��ور اس��ت كه در سرزميني كهن 
ريش��ه دوانيده اند، و با تقليل ح��دود و ثغور آن، نه فقط 
كش��ور مزبور كه تمامي جهان دستخوش گزند مي شود. 
هر ملتي به مجرد از س��ر گذراني��دن بحران هاي بزرگ، 
مي تواند بر اساس يك محدوده زباني خاص و يگانه _ يا 
يكپارچه چنانكه امروزه مي گويند _ در صدد تعيين علت 
وجودي خود برآيد، بي آنكه اين حقيقت را در نظر داشته 
باشد كه هر قوم و ملتي نمايانگر چيزي بيش از اينهاست 
و ش��كوفايي معنوي و رس��الت بي��ن المللي اش از يك 

محدوده زباني صرف بسيار فراتر مي رود.
از همين روس��ت كه فرانسه هرگز در برابر گويش 
ژرماني مردمان فالندر فرانسوي و آلزاس، اين خاستگاه 
افسران فرانسوي، مانعي ايجاد نكرد؛ به همين ترتيب در 
ايران نيز هيچ گاه در برابر گويش آذري در تبريز ممانعتي به 
عمل نيامد، در آذربايجاني كه از ديرباز سرزمين سربازان 
ايراني اي بوده اس��ت كه در راه آزادي جنگيده اند، آزادي 

انديشه و تماميت ارضي در داخل و خارج از كشور.
جاي افس��وس و دريغ نيست كه متفكران ايراني به 
مدت هزار س��ال با زباني اظه��ار وجود كرده اند كه زبان 
مادريشان نبوده است، يعني زبان سامي، آن هم در حاليكه 
زبان فارسي زباني آريايي است. برخي كوشيده اند كه اين 
مدت طوالني تكوين رسالت فرهنگ ايراني را به طريقي 
توجيه كنند، يا گاه ريشه فارسي برخي كلمات عربي را به 
رخ كش��ند، البته به نظر بنده اين تالش، ترفندي كودكانه 

و نخ نماس��ت. مي دانيم كه حمزه اصفهاني در قرن دهم 
ميالدي همين ش��يوه را در ريشه شناسي برخي لغات به 
كار گرفت. شايس��ته آن اس��ت كه به عمق مسئله توجه 
كنيم. دوستان فرانسوي ايران به ياد دارندكه در فرانسه و 
نزد آنها كه از نژاد سلت و ليگورند، در دوره اي قريب به 
هزار س��ال متفكراني بوده اند كه انديش��ه خود را به زبان 
بيگانه، يعني زبان التيني، بيان كرده اند. از طريق همين زبان 
التيني بود كه فرهنگ بين المللي فرانسه در قرون وسطي 
در تمام اروپاي غربي درخشيد، و فرانسه از همين طريق 

به امكانات زبانشناختي خود آگاهي پيدا كرد، امكاناتي كه 
بسيار فراتر از نيازهاي محدود يك ملت مي رفت، و بدين 
ترتيب بر رسالت بين المللي فرهنگ خود در كشورهاي 
غربي و در دنيا صحه گذاش��ت. اي��ن چنين بود كه زبان 
فرانس��ه زبان تمدن شد. درباره زبان فارسي هم اين نكته 
صادق است. زبان فارسي نيز براي كل خاورميانه ترك و 
هندو زبان تمدن شد، و باشد كه چنين هم بماند. به يمن 
اين كوش��ش هاي ديرين است كه متفكران ايراني قرون 
وس��طي، در مهار زبان خارجي و دشوار توفيق يافتند، تا 
آنجا كه نويسندگان ايراني توانسته اند حتي امروز نقشي را 
ايفا كنند كه از محدوده مرزهاي ايران درمي گذرد. در هند 
به اين نكته پي بردم كه بسياري از هنديان به مراتب بيش از 
خود ايرانيان به خواندن كتاب هاي فارسي عالقه مندند. صد 
ميليون مسلمان در هند زندگي مي كنند كه بيشترشان براي 
مطالعه فقه و ادبيات از زب���ان فارسي بهره مي گيرند. در 
اينجا مي خواهم ياد و خاطره دوس��تي را گرامي بدارم كه 
اخي��را به زيارت مقب��ره اش در الهور رفتم: محمد اقبال 
)۱938(، اين ش��اعر بزرگ فارس��ي زب��ان، اقبال، وطن 
پرس��تي هندي بود كه خود را متعلق به ميراث فرهنگي 

دوردس��ت اندك نبوده است و بس��ياري در بلخ مستقر 
ش��ده بودند، پس كاماًل منطقي اس��ت كه بگوييم � بيش 
از پي��ش به اين واقعيت آگاه مي ش��ويم � عناصر يوناني 
ش��ده در فرهنگ ايراني وج��ود دارد. اين تأثير در حوزه 
معماري و نقشمايه هاي تزئيني برخي آثار مشهود است. 
وقتي در تخت جمش��يد بر اين ايوان حيرت انگيز كه بر 
دش��تي فاخر مشرف است مي ايستيد، درمي يابيد كه چرا 
معماران يوناني در اينجا طبق نقشه  شاه شاهان هخامنشي 
كار كرده اند، واضح اس��ت كه براي ايرانيان س��هل تر آن 
ب��ود ك��ه عناصر آريايي را كه يونان را نيز دربر مي گرفت 

جذب كنند.
در گازرگاه هرات، با مش��اهده تزئينات مقبره دختر 
حسين بايقرا، سلطان تيموري، كه عبارت است از طرح 
حكاكي شده شاخه هاي درهم تنيده تاك بر روي سنگ 
بازالت س��ياه كه ش��كل و شمايلي از يك پرده مرثيه را به 
خود گرفته است، چنين به نظرم آمد كه در اينجا عنصري 
يونان��ي ترجمان ايمان اس��المي ش��ده اس��ت بي آنكه 

خدشه اي به آن وارد سازد.
تشخيص و تمييز عناصر خاص ايراني از عناصري 
كه از يونان مي آيند، كار دشواري نيست. از زمان گزنفون، 
يونانيان به خوبي مي دانستند كه چه چيزي را مي خواهند 
از ايرانيان وام بگيرند. اين يكي از عواملي است كه ايران را 
در ايفاي نقش اسرارآميزش پس از فتح اسالم ياري داد، و 
نشان مي دهد كه تأثيرات سامي پيش از استقرار اعراب، به 
ايران وارد شده بود. البته اين موضوع محل بحث و ترديد 
اس��ت و دانشمنداني مانند دارمستتر باوري عكس آن را 
دارند و معتقدند كه اين ايران اس��ت كه روي يهوديان و 
آرامي ها تأثير گذاش��ت. شكي نيست كه كنش و واكنش 
بس��ياري طي ادوار وجود داش��ته، و در سرزميني چون 
عيالم كهن، عناصر س��امي و ايراني با يكديگر درآميخته 

بوده اند.
معذالك  � اين مطلبي اس��ت كه به خصوص اصرار 
دارم ب��ر آن تأكيد كنم � متفك��ران ايراني، يعني متفكران 
آريايي قرون وس��طي، توانس��تند مش��كل پديد آوردن 
تمدني براساس مذهب و عناصر سامي را حل كنند، چرا 
كه پيش تر سابقه موفقيت هاي مقطعي در زمينه ارتباط با 

فرهنگ سامي را داشتند.
امپراتوري هخامنشي نخستين امپراتوري بين المللي 
اس��ت كه در سراس��ر جهان به وجود آمد و طبقه دبيران 
همان است كه بعدها نزد ساسانيان كاتبان دوزبانه، و بعد 
از اسالم اهل ديوان شد. كتيبه ها مانند ساير متون  ديواني 
رس��ماً ايراني، ولي از لحاظ حرفه اي س��امي بودند، اگر 
بتوان چني��ن گفت، چون اين كاتبان آرامي االصل بودند 
)مقايسه شود با هزوارش(. اين دوگانگي نوشتاري، و دو 
طرز ضبط ك��ردن و تنظيم زندگي در امپراتوري بزرگ، 
به عزمي براي فرهنگ س��ازي و تمدن س��ازي بدل شد، 
به نوعي س��ازگاري فراملي ب��ا عناصر فرهنگي اي كه به 
درون كش��ور راه مي يافت و توسط حاكمان در پايتخت 
متمركز مي شد. همين امر را در آسياي ميانه هم نزد كاتبان 
س��غدي، اويغوره��ا، و در هن��د نزد طبقة ايرانيزه ش��دة 

كاياستها مي توان  مشاهده كرد.
ادامه دارد

س��لبي و منفي اس��ت. اگر روش��نفكر عراقي يا افغاني در 
زماني كه صدام حس��ين در عراق و مالعمر در افغانستان 
حكومت مي كردند مي توانس��ت شعار آزادي بدهد حاال 
كه ديده است پس از فروپاشي حكومت ترور و وحشت 
چه ه��ا مي تواند پيش آيد نباي��د در بند اوهام بماند. تاريخ 
قرن هاي هيجدهم و نوزدهم و بيس��تم اروپا با زيبايي ها و 
زشتي هايش ديگر در هيچ جا تكرار نخواهد شد. اگر بتوان 
اندكي بر ناموزوني و پريش��اني موجود در جهان توس��عه 
نيافته فائق آمد تازه مي توان پي برد كه بر سر معاني آزادي 
و عدالت چه آمده است. راستي اين چه بال و دردي است 
كه به جان زبان و تاريخ افتاده و معاني و الفاظ ش��ريف را 
بدنام و زشت كرده است. در حدود شصت سال پيش آلبر 
كامو اين معني را حس كرده بود كه مي گفت الفاظ به فحشا 
كش��يده شده اند. اگر اين ها را غلو بدانيم نمي توانيم تصنع 
و تكلفي را كه عارض زبان شده است انكار كنيم. در اين 
بال زبان روشنفكران هم مصون نمانده و حتي شايد بيشتر 

آسيب ديده باشد. روشنفكران كه ناگزير بايد رسم و ترتيب 
گفتار غالب سياسي و اجتماعي و فرهنگي را رعايت كنند 
نمي توانند آراء همگاني ساختگي و شعارهايي را كه زود 
به زود تغيير مي كند و صورت  جزم هاي شبه اعتقادي پيدا 
مي كند، ناچيز بينگارند. سياس��ت حتي اگر سياست غلبه 
و اس��تبداد باش��د بايد مقبوالت و اعتقادات و به طور كلي 
فهم و درك غالب و شايع را رعايت كند. تحقيق در اينكه 
اين ش��عارها چيس��ت و چه آثار و نتايجي بر اجراي آنها 
)اگر قابل اجرا باشند( مترتب مي شود كاري بيشتر مربوط 
به اهل فلس��فه و دانش��مندان علوم انساني است و كمتر با 
كار روشنفكران و سياستمداران مناسبت دارد. روشنفكران 
و سياس��تمداران بايد به م��ردم اميد بدهند و به نمايندگي 
از مردم س��خن بگويند و طبيعي اس��ت كه به رد و اثبات 
شعارها هم مي پردازند. از اين سخن استنباط نشود كه پس 
سياستمداران و روشنفكران همواره در جانب مردمند و با 
آنان همزبانند. وقتي زبان عليل و آكنده از دروغ مي ش��ود 

ديگر از همزباني نمي توان دم زد و در اين دشواري مصلحت 
آينده نيز گم مي ش��ود. وانگهي هميش��ه معلوم نيست كه 
مردم��ان و حكومت ه��ا مصلحت كار خود را به درس��تي 
دريابند و بدانند و سياس��ت درست را از سياست دروغ و 
فريب بازشناس��ند و مگر در تاريخ جديد و مخصوصاً در 
قرن بيس��تم غوغاي خلق  بارها  از سياست هاي ويرانگر و 
بنيان س��وز استقبال و پش��تيباني نكرده است. فرد منتشر، 
دروغي را كه مايه راحتي خيال او باشد و عادات فكري و 
عملي او را نوازش كند، برسخن راستي كه صبر و تحمل 
و سختي از او مي طلبد ترجيح مي دهد. مي گويند و درست 
مي گويند كه حق حرمت مردم را رعايت بايد كرد. مردم به 
اعتقادات و فرهنگ و س��رزمين خود عالقه  دارند و وقتي 
كشورش��ان در معرض خطر قرار مي گيرد از آن بي آنكه از 
جان بينديش��ند دفاع مي كنند. در صداقت و صفاي مردم 
و تعل��ق خاطر به كشورش��ان چون و چ��را نبايد كرد. آنها 
في المثل تجاوز به كشورش��ان را تحمل نمي كنند و وقتي 

كشور به مصيبتي دچار شود هرچه بتوانند براي آن انجام 
مي دهند. اما در سياس��ت رس��مي و عادي وضع متفاوت 
اس��ت. مردم نمي خواهند بش��نوند كه مثاًل اساس اقتصاد 
كشورشان بر باد است يا بسياري از مسائل كشور در كوتاه 
م������������دت حل نمي ش��ود.  پس سياستمدار نبايد 
ب��راي آنان آِيه يأس بخواند. مع هذا اين سياس��تمدار اگر 
صاحب خرد باش��د برهمه نارس��ايي ها و نابساماني ها و 
فسادها و ندانم كاري ها و حماقت ها سرپوش نمي گذارد. 
زي��را نمي خواه��د در رأس س��ازمان و نظامي باش��د كه 
انباشته از فساد و تباهي است. در اين شرايط قبل از طرح 
درخواس��ت هاي صوري و لفظي بايد در جس��تجوي راه 

خروج از دشواري ها و تنگناها بود.
۱4 � امر ديگري كه در تحول روشنفكري اثرگذاشته 
و روشنفكر و دانشمند را به هم نزديك كرده است انتشار 
س��ريع اطالعات و دسترسي آسان به آنهاست. اين حادثه 
دايره روش��نفكري را چندان وس��عت داده است كه شايد 

ديگر تمييز و تشخيص روشنفكر از غيرروشنفكر ميسر يا 
الاقل آس��ان نباشد. اكنون روزنامه ها و رسانه ها و بسياري 
از كساني كه راهي به فضاي به اصطالح مجازي دارند در 
كار روشنفكري شريك شده اند. در اين وضع روشنفكران 
ناگزير بايد مقداري از وظايف خود را به رسانه ها واگذار 
كنند. روش��نفكري كه با جهاني ش��دن و همه جايي شدن 
اطالعات و بي صورت  شدن زبان )قول  آلبر كامو( به پيري 
زودرس رس��يده اس��ت اگر بتواند در جهان توسعه نيافته 
كه اس��تعداد فساد برهمه استعدادهايش مي چربد انگشت 
ل��رزان خود را به س��مت ناروايي هايي كه از چش��م ها و 
درك ها پنهان مانده اس��ت بگيرد و آنها را به كس��اني كه 
هنوز فس��اد در چشمش��ان عادي و رسمي نشده است و 
مي توانند آن را ببينند نش��ان دهد وظيفه خود را انجام داده 
است. روشنفكر تا ديروز از حقيقت و عدالت و آزادي دفاع 
مي كرد اكنون يا بايد خاموش باشد يا نوحه شيوع فساد و 

انحطاط و دروغ بخواند.

 ظاهراً در شرايط استيالي قهر و خشونت، انديشيدن 
به شرايط توسعه و تحقق آزادي و عدالت آسان نيست 
پس روش��نفكران هم در اين ش��رايط بايد راهي براي 
گذشت از قهر و خشونت بجويند. اين ضرورت گاهي 
موجب ش��ده است كه كس��اني توسعه سياسي را مقدم 
بشمارند. طرح رفع خشونت و قهر بي شباهت به تقدم 
توسعه سياسي نيس��ت ولي اختالفشان را نبايد از نظر 
دور داشت. توسعه سياسي برنامه اي است كه بايد اجرا 
و متحقق شود اما عبور از خشونت و تروريسم كوشش 

نوحه انحطاط

كاوش
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ترومن در س��فر خود به س��اير نقاط آمريكا نيز 
ك��ه معموالً در برنامة س��فر مقام��ات خارجي قرار 
نمي گرف��ت، همچ��ون آيداهو، كنتاك��ي، آريزونا و 
اوهايو س��فر ك��رد. ش��ركت هاي آمريكايي از قبيل 
الكهيد )lockheed( و جنرال موتورز ضيافت هاي 
ش��ام مجللي را به افتخار وي ترتيب دادند. وزارت 
ام��ور خارج��ه برنام��ه اي را تدارك ديد تا ش��اه در 
دانش��گاه هاي پرينس��تون و ميش��يگان مورد تقدير 
قرار گيرد. او همچنين به تماش��اي مس��ابقة فوتبال 
بين تيم ه��اي جرج تاون و جرج واش��ينگتن رفت 
و پيش از ش��روع مسابقه به عنوان كاپيتان افتخاري 
تيم جرج واش��ينگتن انتخاب شد. در وست پوينت 
و آناپوليس برخالف ظاهر، آنچه در پش��ت صحنة 
اين س��فر مي گذشت چندان اميدواركننده نبود. شاه 
در جلس��ات خود با ترومن، وزير امور خارجه دين 
آچسون )Dean Acheson( و ژنرال اومار برادلي 
)Omar Bradley( رئيس س��تاد مشترك ارتش، 
مك��رراً بر اين ام��ر اصرار مي ورزيد كه ايران بيش از 
هر چيز به ارتش بزرگتر و سالح هاي بيشتر نياز دارد. 
او درخواس��ت ارسال تانك، سالح هاي ضد تانك، 
كاميون هاي نظامي و مقدار زيادي مهمات و همچنين 
پول كافي براي استخدام ده ها هزار سرباز تازه نفس 
و آموزش هاي پيشرفته براي تعداد زيادي از افسران 
ارتش را داشت. البته اين يك دندگي وي قابل درك 
بود. مطابق قانون اساسي ايران، او فقط كنترل ارتش 
را به طور كامل در اختيار داشت و لذا تقويت ارتش 

كليدي بود براي تحكيم اقتدار شخصي شاه.
 هنگام��ي ك��ه ميزبان ه��اي آمريكايي س��عي 
مي كردند مسير مكالمه را به سمت موضوع نيازهاي 
اجتماعي مردم ايران بكشانند، او توجه نشان نمي داد. 
آچس��ون به وي هش��دار داد كه از سرنوش��ت رهبر 
مل��ي چين، چيانگ كاي چ��ك درس بگيرد چرا كه 
وي عليرغم برخورداري از برتري گس��تردة نظامي، 
جنگ قدرت را به كمونيست هاي پاپتي باخت چون 
»فقط به دنبال راه حل نظامي بود.« طرفين نتوانستند 

به تفاهم برسند.
 در پايان، ترومن ميهمان خود را بدون كمك هاي 
نظامي كه خواس��ته بود روانة  اي��ران نمود. در بيانية 
مشتركي كه به هنگام عزيمت شاه صادر گرديد، فقط 
عنوان شد كه اياالت متحده به درخواست شاه براي 

كمك نظامي »توجه خواهد كرد.«
شاه پس از شكست در جلب نظر آمريكايي ها 
براي دادن هزينة تقويت ارتش كه بزرگترين آرزوي 
ش��اه محسوب مي ش��د، به ايران بازگشت و اين بار 
دش��منان خود را س��ازمان يافته تر از هميش��ه ديد. 
موافقت وي با لغو نتايج انتخابات فرمايشي مجلس، 
مح��دود بودن قدرت او را نش��ان داد. اين اقدام، اثر 

گستردة ديگري نيز داشت.
 بيست نفر از معترضان پيروزمند، پس از ترك 
محوطة كاخ ش��اه در خانة مصدق گرد هم آمدند و 
تصميمي تاريخي اتخاذ نمودند. آن ها تصميم گرفتند 
پيروزي خود را با ايجاد يك ائتالف جديد از احزاب 
سياسي، اتحاديه هاي كارگري، جمعيت هاي مدني و 
ديگر سازمان هاي فعال در زمينة استقرار دموكراسي 
و محدود نم��ودن قدرت بيگانگان در ايران تحكيم 
نمايند. براين ائتالف جديد نام »جبهة ملي« نهادند و 
با اتفاق آرا مصدق به عنوان رهبر جبهة ملي برگزيده 
ش��د. اين رهبر ش��صت و هفت ساله كه براي اولين 
بار يك تش��كل سياسي را در پشت سر خود مي ديد 
و افكار عمومي آگاه شدة مردم ايران را نيز به همراه 
داش��ت، اكنون از همه گون��ه ابزار براي آغاز چالش 
سرسختانة خويش با نظم سياسي موجود برخوردار 
بود. مصدق به همراه ش��ش تن ديگر از بنيان گذاران 
جبه��ة ملي در انتخابات جديدي كه ش��اه مجبور به 
ادامه داردپذيرش آن گرديد به مجلس )شانزدهم( راه يافتند. 
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منم بانوی ايرانی
منم بانوی ايرانی،

همان آيين��ه ی حيرت 
فزای صنع يزدانی،

هم��ان گنجينه ی مانای 
فرهنگ اهورايی،

به دستم مشعل روشنگِر 
دنيای انسانی

من از بی منتهای عش��ق 
می آيم

كليد گنج مقصودم
خدايم داده فتح الباب بس اسرار پنهانی...
ز اندوهان نمی گويم، به راه مهر می پويم
كه من، فرخ نژاد و بهمن و پاك و سپنتايم

زن شايسته ی ديروز و هم امروز و فردايم...
منم آن دختِر صحرا،

همان سرِو بلنِد عشق و آزادی
كه هنگام س��حر در دشتهای خرمِ پوشيده از 

شبنم،
تمامِ بره ها در بزمِ من آواز می خوانند

و دستاِن توانمنِد من از پستاِن گاوان
 با محبت شير می دوشند.

منم چادر نشين پر تالِش دشتهای دور،
هماننِد ستيِغ كوه ها آزاده و مغرور

تنورِ نان و فانوس و اجاِق كومه ام روشن...
منم آن نقشبندی كز سر انگشِت گهر بارم،

 به دشِت خالِی هر دارِ قالی، خرمنی از عشق 
می كارم

به شاليزارِ باران خورده با شادی،سرور و مهر 
می آرم...

منم دنيای ش��عر و گنِج اله��ام و هنر، بانوی 
ايرانی

همان خلوت نشيِن ساحِت پر رازِعرفانی،
همان الهام بخِش سالكاِن عرِش سبحانی...
طبيبم من، شفای جسم و جاِن دردمندانم،

پرستاری صبورم،مرهِم افسرده حاالنم،
يكی آموزگارِ عاشقم، استادِ آزادم،

به گاه داوری، نيكو نهاد و عادل و رادم.
من��م همراه و هم��گام و حريف و همدم و 

همسر
به گاهِ نيك و بد پشت و پناه و در بال ياور...

منم مادر،
 منم مادر، خدای كوچِك هستی دهِ انسان

كه با الالی شيرينم زمان آرام می گيرد
وبا آوازِ رنگينم زمين بيدار می گردد

و در آغوِش پر مهرم، شقاوت رنگ می بازد
منم مادرشفای خاطِر آزرده از آالمِ انسانی...

س��خن كوته، منم ش��عِر بلنِد زندگی زيبا و 
بی پايان

منم بانوی ايرانی و فخِر كشورِ ايران

سراینده: هما ارژنگی



ايران مي دانست و نخستين كتابش را به موضوع تكوين 
فلسفه در ايران اختصاص داد.

بنا بر اقوال، او س��فر تاثير گذارش به آرامگاه حكيم 
سنايي در غزنه را مهم ترين سفر زندگي اش مي دانست. 
راست است كه غزنه در قلمرو سياسي ايران نيست، ولي 
جزء ميراث معنوي و فرهنگي اين سرزمين است. محمد 
اقب��ال با چنين ح��ال و هوايي در مقاب��ل آرامگاه حكيم 
س��نايي، كه نماينده لحظه اي مهم در تفكر ايراني است، 
با س��كوت و اشك خلوت گزيد. اين خود از شخصيتي 

استوار حكايت دارد كه از مداومت وجه فلسفي نيز عاري 
نيست.

پس فارسي در هند زبان تفكر مذهبي و زبان تفكر 
اخالقي است. در آگرا نزديك مقبره مجلل اعتمادالدوله، 
نسخه اي از ديوان حافظ را ديدم، با تفسيري كه مي كوشيد 
از اش��عار عاشقانه شاعر معاني ناظر بر شريعت اسالمي 
را اس��تخراج كن��د. اين خود آگاهي اس��ت بر خصلت 
انطباق پذي��ري تفكر ايراني، ك��ه درونمايه هاي فرهنگي 
عرب را كه بدان صبغه اي ش��خصي افزوده شده، با خود 
به فراتر از مرزهاي شناخته شده مي برد، چرا كه مخاطب 
آن كتاب در هند است. در تركيه و براي اين ملت بزرگ 
نيز زبان فارس��ي واس��طه اي بود براي اش��راف يافتن به 
مس��ائل مذهبي. في المثل قديمي ترين كلماتي كه تركان 
در تفكر مذهبي ش��ان براي تبيين بهش��ت )اوچماك(، و 
دوزخ )تاموك(، به كار مي بستند، لغاتي فارسي اند كه از 
مرزهاي سياسي ايران درگذشتند و توسط كاتبان سغدي 
به اين سرزمين راه يافتند؛ اين كاتبان خود مبلغين مسيحي 
حامل فرهنگ آرامي بودند. از همين جاس��ت كه شاهد 
آغاز فعاليت متفكران ايراني مي شويم كه ارزش و اعتباري 

بين المللي مي يابد و مرزهاي جغرافيايي را درمي نوردد.
امروز امكان ندارد كه در تركيه از احوال عاش��قانه 
س��خن بگويي و از ارجاع دادن به كلمات فارسي بي نياز 
باش��ي، يا طنين مضامين متداول ش��عر فارس��ي را به ياد 
نياوري. م��آالً حتي س��رزمين هايي، همچون گنجه، كه 
امروز خود را ترك و آذري مي دانند، نمي توانند فراموش 

كنند كه سرزمين حكيم نظامي بوده اند.
مطلبي كه مي خواهم بر آن تأكيد كنم آن اس��ت كه 
در كش��ورهاي عربي هم متفكران ايراني روي س��اختار 
زبان عربي تأثير گذاش��ته اند. فتوح عرب، صرفاً سياسي 
نبود، بلكه نوعي رس��الت، نوعي به اس��الم درآوردن و 
س��امي كردن ايرانيان بود. نف��وذ متفكران ايراني در زبان 
عربي، مطلب بسيار ظريفي را پيش رويمان مي نهد. زبان 
ايراني، زبان هند و اروپايي است، زبان عربي زباني سامي 
است، و تأثير يكي بر ديگري بسيار دشوارتر از آن است 
ك��ه بخواهيم نف��وذ زبان التيني بر زبان فرانس��ه را با آن 
قي��اس كنيم. آن دس��ته از متفك��ران ايراني كه به فرهنگ 
آرامي اشراف پيدا كرده بودند، برتري فكري خود بر يك 
زبان خارجي را با ايجاد شبيه س��ازي هاي حيرت انگيزي 
اعمال كردند كه وجه مميزه زبان آريايي خودش��ان بود؛ 
مثاًل بس��ط و تفصيل معاني و كاربرد غيرمستقيم حروف 
ربط ناظر به زمان. نثر عربي خاصي كه ابن مقفع آن را به 
نثري كالسيك بدل كرد، بسيار پربارتر از آن است كه به 
نثر سامي شباهت داشته باشد. معذالك اين نثر پابرجا ماند 
و ب��ه علت هم صدايي هايي كه در مصوت ها پديد آورد 
نشان داد كه قدرت سازگاري متفكران ايراني با اين ابزار 
بيگانه تا چه حد اس��ت. البته منظور آن نيس��ت كه چنين 
نفوذي را در عروض كه كاماًل عربي است، و در ساخت 
زبان كه تغييرناپذير اس��ت، نيز مي توان اعمال كرد، ولي 
اين نفوذ در حوزه بالغت و نثر مس��جع صادق اس��ت. 
يادآوري مي كنم كه ش��ماري از متفكران ايراني تبار كه به 
عربي اش��راف كامل يافته بودند و در دربار خلفاي بغداد 
به س��ر مي بردند � حتي بعضي اعضاي خانواده خالفت 
مثل خليفه يك روزه ابن معتز � اولين قواعد بالغت عربي 
را پي ريزي كردند و براي اين منظور عمدتاً از نمونه هاي 

فارسي الگوبرداري كردند.
مسئله رجوع به الگوهاي فارسي در مورد كتاب هاي 
اخالقي هم صادق است، به ويژه در مورد رساالت مرتبط 
با اخالق اجتماعي، همان اندرزنامه هايي كه با نام مرآت 
الملوك شهرت دارند.كليه كتاب هايي كه حاوي مطالب 
افس��انه اي بودند و شاخص ترين تجلي آن را در حماسه 
جاودان فردوسي مي توان يافت، همگي به همت فعاليت 
زيرزميني متفكران ايراني  به بار نشستند، متفكراني كه در 
آن زمان به زبان عربي مي نوش��تند، و آثار ساس��اني را به 

عربي ترجمه مي كردند.
ممكن است بگوييد اين عناصر ايراني صرفاً متعلق 
ب��ه ميراث ايران زمين نبودند، و بس��ياري از آنها ريش��ه 
يوناني داش��تند و پس از فتح اس��كندر به كشور ايران راه 
يافتند. من بارها جاده معروف اسكندر را طي كرده ام، نه 
فقط از كرمانش��اه و بيستون تا ري و هكاتمپيلوس )شهر 
صددروازه(، بلكه دورتر از افغانستان تا اتك و رود سند. 
مي دانم كه تعداد مهاجرنشين هاي يوناني در كشورهاي 
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مناظره

فرمن��د: می فرماين��د ك��ه احمدش��اه از روی 
استيصال می خواس��ت فرار كند برود اصفهان برای 
اينكه متجاسرين نيايند ايشان را رئيس الوزرا كردند. 
در آن زمان اين ها را ما نشنيديم كه چنين باشد جور 
ديگر ش��نيديم كه احمدش��اه معتقد شده بود كه يك 
حكومت مقتدری بايد باشد و صحبت روی اين بود، 
صحبت اصفهان رفتن و تغيير پايتخت دادن نبود. ما 
شب خوابيده بوديم كه صدای توپ بلند شد و آقای 
سيد ضياءالدين وخان مشغول شدند به گرفتن مردم 
و توی خانه های مردم فرستادن و اسلحه بيرون آوردن 
و در ضمن چادر و اس��لحه بيرون آوردن. بسياری از 
اش��ياء را قزاق ها به جيب زدند و در آن موقع بود كه 
س��ه روز طهران بی حكومت ب��ود و يك عده در اين 
شهر در اين مدت دو، سه روز آقای سيد ضياءالدين 
يا قزاق ها هر كار كه می خواستند می كردند و از خانه 
مردم اسباب می كشيدند، اسلحه می كشيدند و آن سه 
روز ايشان رئيس الوزرا نبودند و رضاخان هم سمتی 

نداشته و يك صاحب منصبی بود.
 اي��ن موض��وع ح��اال از نظر حقوقی ب��رای ما 
اهميت دارد زيرا اين موضوع كه برخالف شئون ملی 
و حكومت ملی عمل ش��ده است در آن دو، سه روز 
بوده است. بعد هم ما نمی دانيم كه آيا احمدشاه به ميل 
و رغبت و با آزادی تمام اين فرمان رياس��ت وزرايی 
ايش��ان را داد يا اينكه مجبورش كردند و ترس��اندند. 
اين را نمی دانيم و در اين موضوع هم ش��ك هس��ت، 
بايد حل ش��ود و روش��ن ش��ود. او كه مرحوم شده 
اس��ت و وزير دربارش هم كه مرحوم ش��ده است و 
ما نمی توانيم حل كنيم كه اين حكم رياست وزرايی 
ايشان از طرف احمدشاه به رغبت داده شده يا اينكه 

جبراً گرفته شده و غصب كرده شده.
نمايندگان : صحيح است.

 ممكن است بگوييم كه ايشان رئيس الوزرا بودند 
برای مدت سه ماه ولی اگر به زور شده باشد آن سه ماه 
رياست وزرايی را ايشان غصب كرده اند. بايد قضايا 
را روش��ن كنيد تا بفهميم چه جور بايد رأی بدهيم و 
حاال هم گذش��ته است. اگر چنانچه ايشان شجاعت 
اخالقی به خرج بدهند و قضايای گذشته را از روی 
صداقت بيان كنند ممكن است كار وكالت ايشان در 
خط��ر نيفتد ولی از طرف ديگر مقام اخالقی ايش��ان 
و صداقت ايش��ان را ما معتق��د خواهيم بود. )خنده 

نمايندگان(... بلی آقايان بخنديد بلی. 
ايشان فرمودند كه من وقتی كه رئيس الوزرا بودم 
يك عده را توقيف كردم، يك عده از دوله ها و سلطنه ها 
را توقيف كردم ولی آن ها را توقيف نكرده بودند بلكه 
حبس كرده بودند. البته در زنجير و بند نگذاشته بودند 
ول��ی در حب��س بودند و علت اين امر هم به واس��طه 
گرفتن پول بوده اس��ت چون خود ايشان نوشته بودند 
كه اين زالوها را بايد رويشان نمك پاشيد تا خون هايی 
را كه خورده اند پس بدهند، از طرف ديگر يك عده از 
آزاديخواهان روزنامه نويس ها را هم كه اين طور دفاع 
از روزنامه نويس ها می كنند گرفته بودند و حبس كرده 
بودند از آن جمله آقای دش��تی كه از رفقای خودمان 
هس��تند، در حبس ايش��ان بودند و روزنامه نويس هم 

بودند و مدرس هم در حبس ايشان بود. 
خالص��ه يك عده در ح��دود ۱۰۰ يا ۱۵۰ نفر در 
حبس ايش��ان ماندند و عجب اين اس��ت كه يك نفر 
روزنامه نويس و آزاديخواه را گرفته بود و حبس كرده 
بود و اين چيزی نبود جز برای اينكه اين آزاديخواهان 
بر ضد ايشان بودند و ايشان را كابينه سياه می دانستند و 
شخص ايشان را مرتبط با مقامات خارجی می دانستند 
و ايشان می خواستند به اين وسايل كه اعمال كرده بودند 
قدرت خودش��ان را به اين مملكت تحميل كنند چنان 
كه اين اشتباه را هم كرده بودند كه با نظامی در رياست 
مملكت نشستن كار مشكلی است چون قدرت دست 
نظامی ها بود و هر س��اعت ممكن بود برخالف ايشان 
عمل كنند و البته اين اشتباه را كرده بودند و در آن وقت 
ايشان تاريخ نخوانده بودند و درست نفهميده بودند كه 

به دست نظامی نمی شود انقالب كرد.

 مناظره دكترمصدق و سید ضیاء در مجلس

كودتاچيها!
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نوشتاريازپرفسورلوييماسينيون

فرهنگ ايراني، شكوفايي عربي

معترضان پيروزمند
در عنواني كه براي اين نفت ايران؛ روايت كينزر

مقال��ه برگزيده ام بر آنم تا در 
اين نوش��تار، اهميت وجوه 
فرهنگي بين المللي متفكران 
ايران��ي قرون وس��طي را در 
راس��تاي ش��كوفايي تمدن 
ع��رب، با عرضه نمونه هاي 

دقيق، روشن سازم.
ايران مانند چين، از كهن ترين ممالك جهان به ش��مار 
م��ي رود. اين قوم، حتي پيش از فرانس��ه، توانس��ت بدون 
واسطه امپرياليسم آنچه را اقوام ديگر ))فضاي حياتي )2( (( 
ميخوانند، در ش��رق و غرب پديد آورد. اين سرزمين كه 
از شمال و جنوب در احاطه دريا بود، در دو سوي ديگر 
مرزهايي نامتعيِن داشت. ايران هيچ گاه در صدد برنيامد تا 
از محدوده درست و عاقالنه و عادالنه خود تجاوز كند.

ولي وقتي ميراث فكري انديش��مندان يك ملت از 
مرزهاي جغرافيايي آن سرزمين در مي گذرد، آنگاه نوعي 
ارزش فرهنگ��ي بين المللي به منصه ظهور مي رس��د كه 

شالوده و اساسش استقالل آن ملت است.
اص���ل ملي گرايي كه از آغاز انقالب كبير فرانسه 
الهام بخش اين همه فلسفه سياسي و اجتماعي و نژادي، 
از چپ و راس��ت بوده اس��ت، در كش��وري چون ايران 

نمي توانست بازتابي نداشته باشد.
بديهي است كه پس از دگرگوني هاي عظيم جنگ 
جهاني دوم، تمايل به ملي گرايي در اين كشور نيز فعليت 
يافت. در حقيقت منظور، دفاع در برابر ايده وحش��تناك 
تبعيد از س��رزمين، و انتقال انبوه انسان هاس��ت. تنها راه 
مقابله با چنين ايده اي، نمايش ارزش و اعتبار بين المللي 
ميراث متفكران يك كش��ور اس��ت كه در سرزميني كهن 
ريش��ه دوانيده اند، و با تقليل ح��دود و ثغور آن، نه فقط 
كش��ور مزبور كه تمامي جهان دستخوش گزند مي شود. 
هر ملتي به مجرد از س��ر گذراني��دن بحران هاي بزرگ، 
مي تواند بر اساس يك محدوده زباني خاص و يگانه _ يا 
يكپارچه چنانكه امروزه مي گويند _ در صدد تعيين علت 
وجودي خود برآيد، بي آنكه اين حقيقت را در نظر داشته 
باشد كه هر قوم و ملتي نمايانگر چيزي بيش از اينهاست 
و ش��كوفايي معنوي و رس��الت بي��ن المللي اش از يك 

محدوده زباني صرف بسيار فراتر مي رود.
از همين روس��ت كه فرانسه هرگز در برابر گويش 
ژرماني مردمان فالندر فرانسوي و آلزاس، اين خاستگاه 
افسران فرانسوي، مانعي ايجاد نكرد؛ به همين ترتيب در 
ايران نيز هيچ گاه در برابر گويش آذري در تبريز ممانعتي به 
عمل نيامد، در آذربايجاني كه از ديرباز سرزمين سربازان 
ايراني اي بوده اس��ت كه در راه آزادي جنگيده اند، آزادي 

انديشه و تماميت ارضي در داخل و خارج از كشور.
جاي افس��وس و دريغ نيست كه متفكران ايراني به 
مدت هزار س��ال با زباني اظه��ار وجود كرده اند كه زبان 
مادريشان نبوده است، يعني زبان سامي، آن هم در حاليكه 
زبان فارسي زباني آريايي است. برخي كوشيده اند كه اين 
مدت طوالني تكوين رسالت فرهنگ ايراني را به طريقي 
توجيه كنند، يا گاه ريشه فارسي برخي كلمات عربي را به 
رخ كش��ند، البته به نظر بنده اين تالش، ترفندي كودكانه 

و نخ نماس��ت. مي دانيم كه حمزه اصفهاني در قرن دهم 
ميالدي همين ش��يوه را در ريشه شناسي برخي لغات به 
كار گرفت. شايس��ته آن اس��ت كه به عمق مسئله توجه 
كنيم. دوستان فرانسوي ايران به ياد دارندكه در فرانسه و 
نزد آنها كه از نژاد سلت و ليگورند، در دوره اي قريب به 
هزار س��ال متفكراني بوده اند كه انديش��ه خود را به زبان 
بيگانه، يعني زبان التيني، بيان كرده اند. از طريق همين زبان 
التيني بود كه فرهنگ بين المللي فرانسه در قرون وسطي 
در تمام اروپاي غربي درخشيد، و فرانسه از همين طريق 

به امكانات زبانشناختي خود آگاهي پيدا كرد، امكاناتي كه 
بسيار فراتر از نيازهاي محدود يك ملت مي رفت، و بدين 
ترتيب بر رسالت بين المللي فرهنگ خود در كشورهاي 
غربي و در دنيا صحه گذاش��ت. اي��ن چنين بود كه زبان 
فرانس��ه زبان تمدن شد. درباره زبان فارسي هم اين نكته 
صادق است. زبان فارسي نيز براي كل خاورميانه ترك و 
هندو زبان تمدن شد، و باشد كه چنين هم بماند. به يمن 
اين كوش��ش هاي ديرين است كه متفكران ايراني قرون 
وس��طي، در مهار زبان خارجي و دشوار توفيق يافتند، تا 
آنجا كه نويسندگان ايراني توانسته اند حتي امروز نقشي را 
ايفا كنند كه از محدوده مرزهاي ايران درمي گذرد. در هند 
به اين نكته پي بردم كه بسياري از هنديان به مراتب بيش از 
خود ايرانيان به خواندن كتاب هاي فارسي عالقه مندند. صد 
ميليون مسلمان در هند زندگي مي كنند كه بيشترشان براي 
مطالعه فقه و ادبيات از زب���ان فارسي بهره مي گيرند. در 
اينجا مي خواهم ياد و خاطره دوس��تي را گرامي بدارم كه 
اخي��را به زيارت مقب��ره اش در الهور رفتم: محمد اقبال 
)۱938(، اين ش��اعر بزرگ فارس��ي زب��ان، اقبال، وطن 
پرس��تي هندي بود كه خود را متعلق به ميراث فرهنگي 

دوردس��ت اندك نبوده است و بس��ياري در بلخ مستقر 
ش��ده بودند، پس كاماًل منطقي اس��ت كه بگوييم � بيش 
از پي��ش به اين واقعيت آگاه مي ش��ويم � عناصر يوناني 
ش��ده در فرهنگ ايراني وج��ود دارد. اين تأثير در حوزه 
معماري و نقشمايه هاي تزئيني برخي آثار مشهود است. 
وقتي در تخت جمش��يد بر اين ايوان حيرت انگيز كه بر 
دش��تي فاخر مشرف است مي ايستيد، درمي يابيد كه چرا 
معماران يوناني در اينجا طبق نقشه  شاه شاهان هخامنشي 
كار كرده اند، واضح اس��ت كه براي ايرانيان س��هل تر آن 
ب��ود ك��ه عناصر آريايي را كه يونان را نيز دربر مي گرفت 

جذب كنند.
در گازرگاه هرات، با مش��اهده تزئينات مقبره دختر 
حسين بايقرا، سلطان تيموري، كه عبارت است از طرح 
حكاكي شده شاخه هاي درهم تنيده تاك بر روي سنگ 
بازالت س��ياه كه ش��كل و شمايلي از يك پرده مرثيه را به 
خود گرفته است، چنين به نظرم آمد كه در اينجا عنصري 
يونان��ي ترجمان ايمان اس��المي ش��ده اس��ت بي آنكه 

خدشه اي به آن وارد سازد.
تشخيص و تمييز عناصر خاص ايراني از عناصري 
كه از يونان مي آيند، كار دشواري نيست. از زمان گزنفون، 
يونانيان به خوبي مي دانستند كه چه چيزي را مي خواهند 
از ايرانيان وام بگيرند. اين يكي از عواملي است كه ايران را 
در ايفاي نقش اسرارآميزش پس از فتح اسالم ياري داد، و 
نشان مي دهد كه تأثيرات سامي پيش از استقرار اعراب، به 
ايران وارد شده بود. البته اين موضوع محل بحث و ترديد 
اس��ت و دانشمنداني مانند دارمستتر باوري عكس آن را 
دارند و معتقدند كه اين ايران اس��ت كه روي يهوديان و 
آرامي ها تأثير گذاش��ت. شكي نيست كه كنش و واكنش 
بس��ياري طي ادوار وجود داش��ته، و در سرزميني چون 
عيالم كهن، عناصر س��امي و ايراني با يكديگر درآميخته 

بوده اند.
معذالك  � اين مطلبي اس��ت كه به خصوص اصرار 
دارم ب��ر آن تأكيد كنم � متفك��ران ايراني، يعني متفكران 
آريايي قرون وس��طي، توانس��تند مش��كل پديد آوردن 
تمدني براساس مذهب و عناصر سامي را حل كنند، چرا 
كه پيش تر سابقه موفقيت هاي مقطعي در زمينه ارتباط با 

فرهنگ سامي را داشتند.
امپراتوري هخامنشي نخستين امپراتوري بين المللي 
اس��ت كه در سراس��ر جهان به وجود آمد و طبقه دبيران 
همان است كه بعدها نزد ساسانيان كاتبان دوزبانه، و بعد 
از اسالم اهل ديوان شد. كتيبه ها مانند ساير متون  ديواني 
رس��ماً ايراني، ولي از لحاظ حرفه اي س��امي بودند، اگر 
بتوان چني��ن گفت، چون اين كاتبان آرامي االصل بودند 
)مقايسه شود با هزوارش(. اين دوگانگي نوشتاري، و دو 
طرز ضبط ك��ردن و تنظيم زندگي در امپراتوري بزرگ، 
به عزمي براي فرهنگ س��ازي و تمدن س��ازي بدل شد، 
به نوعي س��ازگاري فراملي ب��ا عناصر فرهنگي اي كه به 
درون كش��ور راه مي يافت و توسط حاكمان در پايتخت 
متمركز مي شد. همين امر را در آسياي ميانه هم نزد كاتبان 
س��غدي، اويغوره��ا، و در هن��د نزد طبقة ايرانيزه ش��دة 

كاياستها مي توان  مشاهده كرد.
ادامه دارد

س��لبي و منفي اس��ت. اگر روش��نفكر عراقي يا افغاني در 
زماني كه صدام حس��ين در عراق و مالعمر در افغانستان 
حكومت مي كردند مي توانس��ت شعار آزادي بدهد حاال 
كه ديده است پس از فروپاشي حكومت ترور و وحشت 
چه ه��ا مي تواند پيش آيد نباي��د در بند اوهام بماند. تاريخ 
قرن هاي هيجدهم و نوزدهم و بيس��تم اروپا با زيبايي ها و 
زشتي هايش ديگر در هيچ جا تكرار نخواهد شد. اگر بتوان 
اندكي بر ناموزوني و پريش��اني موجود در جهان توس��عه 
نيافته فائق آمد تازه مي توان پي برد كه بر سر معاني آزادي 
و عدالت چه آمده است. راستي اين چه بال و دردي است 
كه به جان زبان و تاريخ افتاده و معاني و الفاظ ش��ريف را 
بدنام و زشت كرده است. در حدود شصت سال پيش آلبر 
كامو اين معني را حس كرده بود كه مي گفت الفاظ به فحشا 
كش��يده شده اند. اگر اين ها را غلو بدانيم نمي توانيم تصنع 
و تكلفي را كه عارض زبان شده است انكار كنيم. در اين 
بال زبان روشنفكران هم مصون نمانده و حتي شايد بيشتر 

آسيب ديده باشد. روشنفكران كه ناگزير بايد رسم و ترتيب 
گفتار غالب سياسي و اجتماعي و فرهنگي را رعايت كنند 
نمي توانند آراء همگاني ساختگي و شعارهايي را كه زود 
به زود تغيير مي كند و صورت  جزم هاي شبه اعتقادي پيدا 
مي كند، ناچيز بينگارند. سياس��ت حتي اگر سياست غلبه 
و اس��تبداد باش��د بايد مقبوالت و اعتقادات و به طور كلي 
فهم و درك غالب و شايع را رعايت كند. تحقيق در اينكه 
اين ش��عارها چيس��ت و چه آثار و نتايجي بر اجراي آنها 
)اگر قابل اجرا باشند( مترتب مي شود كاري بيشتر مربوط 
به اهل فلس��فه و دانش��مندان علوم انساني است و كمتر با 
كار روشنفكران و سياستمداران مناسبت دارد. روشنفكران 
و سياس��تمداران بايد به م��ردم اميد بدهند و به نمايندگي 
از مردم س��خن بگويند و طبيعي اس��ت كه به رد و اثبات 
شعارها هم مي پردازند. از اين سخن استنباط نشود كه پس 
سياستمداران و روشنفكران همواره در جانب مردمند و با 
آنان همزبانند. وقتي زبان عليل و آكنده از دروغ مي ش��ود 

ديگر از همزباني نمي توان دم زد و در اين دشواري مصلحت 
آينده نيز گم مي ش��ود. وانگهي هميش��ه معلوم نيست كه 
مردم��ان و حكومت ه��ا مصلحت كار خود را به درس��تي 
دريابند و بدانند و سياس��ت درست را از سياست دروغ و 
فريب بازشناس��ند و مگر در تاريخ جديد و مخصوصاً در 
قرن بيس��تم غوغاي خلق  بارها  از سياست هاي ويرانگر و 
بنيان س��وز استقبال و پش��تيباني نكرده است. فرد منتشر، 
دروغي را كه مايه راحتي خيال او باشد و عادات فكري و 
عملي او را نوازش كند، برسخن راستي كه صبر و تحمل 
و سختي از او مي طلبد ترجيح مي دهد. مي گويند و درست 
مي گويند كه حق حرمت مردم را رعايت بايد كرد. مردم به 
اعتقادات و فرهنگ و س��رزمين خود عالقه  دارند و وقتي 
كشورش��ان در معرض خطر قرار مي گيرد از آن بي آنكه از 
جان بينديش��ند دفاع مي كنند. در صداقت و صفاي مردم 
و تعل��ق خاطر به كشورش��ان چون و چ��را نبايد كرد. آنها 
في المثل تجاوز به كشورش��ان را تحمل نمي كنند و وقتي 

كشور به مصيبتي دچار شود هرچه بتوانند براي آن انجام 
مي دهند. اما در سياس��ت رس��مي و عادي وضع متفاوت 
اس��ت. مردم نمي خواهند بش��نوند كه مثاًل اساس اقتصاد 
كشورشان بر باد است يا بسياري از مسائل كشور در كوتاه 
م������������دت حل نمي ش��ود.  پس سياستمدار نبايد 
ب��راي آنان آِيه يأس بخواند. مع هذا اين سياس��تمدار اگر 
صاحب خرد باش��د برهمه نارس��ايي ها و نابساماني ها و 
فسادها و ندانم كاري ها و حماقت ها سرپوش نمي گذارد. 
زي��را نمي خواه��د در رأس س��ازمان و نظامي باش��د كه 
انباشته از فساد و تباهي است. در اين شرايط قبل از طرح 
درخواس��ت هاي صوري و لفظي بايد در جس��تجوي راه 

خروج از دشواري ها و تنگناها بود.
۱4 � امر ديگري كه در تحول روشنفكري اثرگذاشته 
و روشنفكر و دانشمند را به هم نزديك كرده است انتشار 
س��ريع اطالعات و دسترسي آسان به آنهاست. اين حادثه 
دايره روش��نفكري را چندان وس��عت داده است كه شايد 

ديگر تمييز و تشخيص روشنفكر از غيرروشنفكر ميسر يا 
الاقل آس��ان نباشد. اكنون روزنامه ها و رسانه ها و بسياري 
از كساني كه راهي به فضاي به اصطالح مجازي دارند در 
كار روشنفكري شريك شده اند. در اين وضع روشنفكران 
ناگزير بايد مقداري از وظايف خود را به رسانه ها واگذار 
كنند. روش��نفكري كه با جهاني ش��دن و همه جايي شدن 
اطالعات و بي صورت  شدن زبان )قول  آلبر كامو( به پيري 
زودرس رس��يده اس��ت اگر بتواند در جهان توسعه نيافته 
كه اس��تعداد فساد برهمه استعدادهايش مي چربد انگشت 
ل��رزان خود را به س��مت ناروايي هايي كه از چش��م ها و 
درك ها پنهان مانده اس��ت بگيرد و آنها را به كس��اني كه 
هنوز فس��اد در چشمش��ان عادي و رسمي نشده است و 
مي توانند آن را ببينند نش��ان دهد وظيفه خود را انجام داده 
است. روشنفكر تا ديروز از حقيقت و عدالت و آزادي دفاع 
مي كرد اكنون يا بايد خاموش باشد يا نوحه شيوع فساد و 

انحطاط و دروغ بخواند.

 ظاهراً در شرايط استيالي قهر و خشونت، انديشيدن 
به شرايط توسعه و تحقق آزادي و عدالت آسان نيست 
پس روش��نفكران هم در اين ش��رايط بايد راهي براي 
گذشت از قهر و خشونت بجويند. اين ضرورت گاهي 
موجب ش��ده است كه كس��اني توسعه سياسي را مقدم 
بشمارند. طرح رفع خشونت و قهر بي شباهت به تقدم 
توسعه سياسي نيس��ت ولي اختالفشان را نبايد از نظر 
دور داشت. توسعه سياسي برنامه اي است كه بايد اجرا 
و متحقق شود اما عبور از خشونت و تروريسم كوشش 

نوحه انحطاط

كاوش
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ترومن در س��فر خود به س��اير نقاط آمريكا نيز 
ك��ه معموالً در برنامة س��فر مقام��ات خارجي قرار 
نمي گرف��ت، همچ��ون آيداهو، كنتاك��ي، آريزونا و 
اوهايو س��فر ك��رد. ش��ركت هاي آمريكايي از قبيل 
الكهيد )lockheed( و جنرال موتورز ضيافت هاي 
ش��ام مجللي را به افتخار وي ترتيب دادند. وزارت 
ام��ور خارج��ه برنام��ه اي را تدارك ديد تا ش��اه در 
دانش��گاه هاي پرينس��تون و ميش��يگان مورد تقدير 
قرار گيرد. او همچنين به تماش��اي مس��ابقة فوتبال 
بين تيم ه��اي جرج تاون و جرج واش��ينگتن رفت 
و پيش از ش��روع مسابقه به عنوان كاپيتان افتخاري 
تيم جرج واش��ينگتن انتخاب شد. در وست پوينت 
و آناپوليس برخالف ظاهر، آنچه در پش��ت صحنة 
اين س��فر مي گذشت چندان اميدواركننده نبود. شاه 
در جلس��ات خود با ترومن، وزير امور خارجه دين 
آچسون )Dean Acheson( و ژنرال اومار برادلي 
)Omar Bradley( رئيس س��تاد مشترك ارتش، 
مك��رراً بر اين ام��ر اصرار مي ورزيد كه ايران بيش از 
هر چيز به ارتش بزرگتر و سالح هاي بيشتر نياز دارد. 
او درخواس��ت ارسال تانك، سالح هاي ضد تانك، 
كاميون هاي نظامي و مقدار زيادي مهمات و همچنين 
پول كافي براي استخدام ده ها هزار سرباز تازه نفس 
و آموزش هاي پيشرفته براي تعداد زيادي از افسران 
ارتش را داشت. البته اين يك دندگي وي قابل درك 
بود. مطابق قانون اساسي ايران، او فقط كنترل ارتش 
را به طور كامل در اختيار داشت و لذا تقويت ارتش 

كليدي بود براي تحكيم اقتدار شخصي شاه.
 هنگام��ي ك��ه ميزبان ه��اي آمريكايي س��عي 
مي كردند مسير مكالمه را به سمت موضوع نيازهاي 
اجتماعي مردم ايران بكشانند، او توجه نشان نمي داد. 
آچس��ون به وي هش��دار داد كه از سرنوش��ت رهبر 
مل��ي چين، چيانگ كاي چ��ك درس بگيرد چرا كه 
وي عليرغم برخورداري از برتري گس��تردة نظامي، 
جنگ قدرت را به كمونيست هاي پاپتي باخت چون 
»فقط به دنبال راه حل نظامي بود.« طرفين نتوانستند 

به تفاهم برسند.
 در پايان، ترومن ميهمان خود را بدون كمك هاي 
نظامي كه خواس��ته بود روانة  اي��ران نمود. در بيانية 
مشتركي كه به هنگام عزيمت شاه صادر گرديد، فقط 
عنوان شد كه اياالت متحده به درخواست شاه براي 

كمك نظامي »توجه خواهد كرد.«
شاه پس از شكست در جلب نظر آمريكايي ها 
براي دادن هزينة تقويت ارتش كه بزرگترين آرزوي 
ش��اه محسوب مي ش��د، به ايران بازگشت و اين بار 
دش��منان خود را س��ازمان يافته تر از هميش��ه ديد. 
موافقت وي با لغو نتايج انتخابات فرمايشي مجلس، 
مح��دود بودن قدرت او را نش��ان داد. اين اقدام، اثر 

گستردة ديگري نيز داشت.
 بيست نفر از معترضان پيروزمند، پس از ترك 
محوطة كاخ ش��اه در خانة مصدق گرد هم آمدند و 
تصميمي تاريخي اتخاذ نمودند. آن ها تصميم گرفتند 
پيروزي خود را با ايجاد يك ائتالف جديد از احزاب 
سياسي، اتحاديه هاي كارگري، جمعيت هاي مدني و 
ديگر سازمان هاي فعال در زمينة استقرار دموكراسي 
و محدود نم��ودن قدرت بيگانگان در ايران تحكيم 
نمايند. براين ائتالف جديد نام »جبهة ملي« نهادند و 
با اتفاق آرا مصدق به عنوان رهبر جبهة ملي برگزيده 
ش��د. اين رهبر ش��صت و هفت ساله كه براي اولين 
بار يك تش��كل سياسي را در پشت سر خود مي ديد 
و افكار عمومي آگاه شدة مردم ايران را نيز به همراه 
داش��ت، اكنون از همه گون��ه ابزار براي آغاز چالش 
سرسختانة خويش با نظم سياسي موجود برخوردار 
بود. مصدق به همراه ش��ش تن ديگر از بنيان گذاران 
جبه��ة ملي در انتخابات جديدي كه ش��اه مجبور به 
ادامه داردپذيرش آن گرديد به مجلس )شانزدهم( راه يافتند. 
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منم بانوی ايرانی
منم بانوی ايرانی،

همان آيين��ه ی حيرت 
فزای صنع يزدانی،

هم��ان گنجينه ی مانای 
فرهنگ اهورايی،

به دستم مشعل روشنگِر 
دنيای انسانی

من از بی منتهای عش��ق 
می آيم

كليد گنج مقصودم
خدايم داده فتح الباب بس اسرار پنهانی...
ز اندوهان نمی گويم، به راه مهر می پويم
كه من، فرخ نژاد و بهمن و پاك و سپنتايم

زن شايسته ی ديروز و هم امروز و فردايم...
منم آن دختِر صحرا،

همان سرِو بلنِد عشق و آزادی
كه هنگام س��حر در دشتهای خرمِ پوشيده از 

شبنم،
تمامِ بره ها در بزمِ من آواز می خوانند

و دستاِن توانمنِد من از پستاِن گاوان
 با محبت شير می دوشند.

منم چادر نشين پر تالِش دشتهای دور،
هماننِد ستيِغ كوه ها آزاده و مغرور

تنورِ نان و فانوس و اجاِق كومه ام روشن...
منم آن نقشبندی كز سر انگشِت گهر بارم،

 به دشِت خالِی هر دارِ قالی، خرمنی از عشق 
می كارم

به شاليزارِ باران خورده با شادی،سرور و مهر 
می آرم...

منم دنيای ش��عر و گنِج اله��ام و هنر، بانوی 
ايرانی

همان خلوت نشيِن ساحِت پر رازِعرفانی،
همان الهام بخِش سالكاِن عرِش سبحانی...
طبيبم من، شفای جسم و جاِن دردمندانم،

پرستاری صبورم،مرهِم افسرده حاالنم،
يكی آموزگارِ عاشقم، استادِ آزادم،

به گاه داوری، نيكو نهاد و عادل و رادم.
من��م همراه و هم��گام و حريف و همدم و 

همسر
به گاهِ نيك و بد پشت و پناه و در بال ياور...

منم مادر،
 منم مادر، خدای كوچِك هستی دهِ انسان

كه با الالی شيرينم زمان آرام می گيرد
وبا آوازِ رنگينم زمين بيدار می گردد

و در آغوِش پر مهرم، شقاوت رنگ می بازد
منم مادرشفای خاطِر آزرده از آالمِ انسانی...

س��خن كوته، منم ش��عِر بلنِد زندگی زيبا و 
بی پايان

منم بانوی ايرانی و فخِر كشورِ ايران

سراینده: هما ارژنگی



چهارشنبه19شهريور1393/سالهشتادونهم-شماره625967
ويژه فرهنگ تاريخ و تمدن ايران و جهان/ 188  

حاشيه

  من با زحمت بس��يار ترجمة 
فرانس��ه و كامل كتاب را پيدا كردم 
و آن را نزد قاضي بردم. يادم هست 
كه او از ديدن كتاب بس��يار حيرت 
كرد و چ��ون اصاًل تصور نمي كرد 
كه دن كيش��وت چنين كتابي باشد. 
خالصه، كتاب را گرفت و يك سال 
بعد ترجمة  جلد اول، و دو سال بعد ترجمة  جلد دوم 

آن را براي ما آورد و ما هم چاپش كرديم.
از ديگ��ر مترجماني كه با ما كار مي كردند، بايد 
از به آذي��ن نام بب��رم. او هم آن روزها مثل خيلي هاي 
ديگر به علت فعاليت هاي سياسي اش بيكار شده بود 
و ب��ا حقوق منتظر خدمتي ماهي 130 تومان روزگار 
س��ختي مي گذراند. به آذين متأهل بود و پنج فرزند 
داش��ت. او گه گاهي س��ري به مغازة ما مي زد و با آل 
رسول گفت وگو مي كرد. يك روز كه آمده بود پيش 
م��ا، اظهار عالقه ك��رد كه كتابي براي ما ترجمه كند. 
ما هم كتاب بابا گوريوي بالزاك را، كه دومين كتاب 
در فهرس��ت ده كتاب برگزيده مان بود، براي ترجمه 
ب��ه او داديم. به آذين تا آن زم��ان هيچ كتابي ترجمه 
نكرده بود، من در مجلة سخن بعضي نوشته هاي او 
را خوانده بودم و هميش��ه نسبت به افرادي كه با اين 
مجله همكاري مي كردند حسن نظر داشتم و آنها را 
افرادي معتبر و باسواد مي دانستم. به آذين ترجمة بابا 
گوريو را قبول كرد و پس از مدتي آن را براي ما آورد. 
دن كيشوت و بابا گوريو جزو اولين آثاري بود كه ما 
منتشر كرديم و بعد از آنها كتاب سرخ و سياه استاندال 

را به ترجمة  عبداهلل توكل درآورديم.
كم كم اس��م انتش��ارات نيل به سر زبان ها افتاد 
و ما مش��تري هاي خاص خودمان را پيدا كرديم. اما 
ب��ه عل��ت قرض هاي زيادي كه ب��اال آورده بوديم و 
مش��كالت مالي فراوان ديگر، نمي توانس��تيم به كار 
ادامه دهيم. اعتبار فراواني به دست آورده بوديم، اما 
از نظر مالي هيچ وضع خوبي نداشتيم و نمي دانستيم 
چ��ه كار كني��م، ت��ا اين كه  در س��ال 1335 چند نفر 
س��رمايه اي آوردند و به ما پيشنهاد شراكت دادند كه 
براي ما بس��يار مس��رت بخش بود. پس از آن، در سر 
چهارراه مخبرالدوله، سرقفلي مغازة بزرگ تري را كه 
قباًل عكاسي بود به قيمت هشتاد هزار تومان خريديم 
و فعاليتمان را ادامه داديم. اما بعد از مدتي بين گروه 
اختالف افتاد، به حدي كه آل رس��ول كناره گرفت. 
من هم كه ديگر از كار زده شده بودم به نوعي خودم 
را كنار كشيدم و در يك شركت خارجي مشغول به 
كار ش��دم. تصميم گرفته بودم براي ادامة تحصيل به 

خارج بروم و در سال 1338 به فرانسه رفتم.
* اسم »نيل« را از كجا آورديد؟ درست است 

كه مخفف اسامي شركاي اوليه است؟
نه، اين طور نيس��ت. ببينيد، ما اين اسم را خيلي 
تصادف��ي انتخاب كرديم، ولي بع��د عده اي آمدند و 
گفتند چرا اسم يك رود مصري را روي انتشاراتي تان 
گذاشته ايد؟ مگر اسم فارسي قحط بود؟ البته ما به آنها 
جواب مي داديم كه »نيل« اس��م ي��ك رنگ و واژه اي 
فارس��ي اس��ت كه اتفاقاً در متون قديم فارسي مانند 
س��فرنامة ناصر خس��رو و چهار مقالة نظامي هم آمده 
اس��ت. به اين ترتيب به اعتراض آنها پاسخ مي داديم، 
ام��ا بعد من گفتم كه مي ش��ود گفت كه »نون« حرف 
اول اس��م »نجفي« اس��ت، و »ي« حرف وس��ط اسم 
»عظيمي« است و »ل« هم حرف آخر اسم »آل رسول«؛ 
اما جالب اس��ت كه چند س��ال پيش كه براي كاري به 
كانادا رفته بودم، براي اولين بار با نام مؤسسه اي آشنا 
شدم كه ظاهراً از آمريكا شروع شده و با همان نام در 
تمام قارة آمريكا و كش��ورهاي غربي گسترش يافته 
اس��ت. منظورم ساختمان هاي بزرگ چند طبقه است 
كه در آنها مي توان نوار و كتاب و لوح فش��رده خريد 

يا به امانت گرفت.
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اسم »نيل«
 اشاره: هميشه دوست 
داش��تم در كمتري��ن زمان 
ممكن، مطالعة كتب درسي 
و غيردرس��ي را ب��ه پاي��ان 
برس��انم و حتي ب��راي نيل 
به اين مقصود، كالس هاي 
مختل��ف تندخواني را هم 
گذراندم ولي هرگز به آنچه 
مدنظرم بود نرس��يدم و در 
اي��ن راه، تنه��ا موفقيتي كه 
كسب كردم، خالصه نويسي 
مجموعه كتاب هايي است 
كه دوست داشتم با اين كار، 
ش��ايد در آينده به آرزوهاي 
افرادي چ��ون خودم جامة 
عمل بپوشانم. با اين هدف، 
يك كتاب مقاله را به اتفاق 

مي خوانيم:
اين شماره، كتاب:

م��ن  ك��ه  »ايران��ي 
شناخته ام«

را كه تأليف موسيو.ب 
نيكيتين � قنس��ول س��ابق 
روس در اي��ران بوده و ب��ا ترجمه و نگارش آقاي 
فره وشي و مقدمة استاد ملك الشعراي بهار در 325 
صفحه و به همت انتشارات معرفت در سال 1329 
به بهاي 80 ريال چاپ و توزيع ش��ده است، با هم 

ورق مي زنيم:
اس��تاد ملك الشعراي بهار در مقدمه اي بر اين 

كتاب مي نويسند:
كت��اب، تاريخ��ي اس��ت مرب��وط ب��ه آغاز 
مش��روطيت، خاصه سال هاي 1911�1909 يعني 
از ابتداي مش��روطيت تا استعفاي رضاشاه پهلوي، 
مؤلف، يكي از خاورشناسان روس، تحصيل كرده 
حقوق و عربي و آشنا به زبان هاي تركي و فارسي 
و فرانس��ه بوده و در س��ال 1909 وارد ايران ش��ده 

است.
بهار مي نويسد: نيكيتين مثل يك مرد بي طرف 
و بشردوس��ت صحبت مي كند كه خواننده نه تنها 
عصبان��ي نمي ش��ود، بلكه از وج��دان اين مرد پر 
بدش نمي آيد. او در س��ال 1914 به س��مت منشي 
كون��وس ژنرالي تبريز منصوب مي ش��ود. بهار در 

ادامه مي گويد:
چيزي كه مرا با وجود كسالت شديد و انزواي 
قطعي و محصن وادار به نوش��تن اين مقدمه نمود، 
حس��ن ترجم��ه اين كتاب و ص��دق لهجه مؤلف 
كتاب اس��ت. مؤلف جايي كه به زيان اوس��ت، نيز 
از گفتن حقايق چش��م نمي پوشد. اشتباه زياد دارد 
و اگر مي خواس��تم آن ها را ش��رح دهم، اين مقاله 

كتابي شده بود.
ايران در فشار روس و انگليس

مؤلف در مقدمة كتاب مي نويس��د: ايراني كه 
من از 1909 تا 1919 به اوضاع و احوال آن شناسايي 
حاصل كردم، كاماًل در تحت نفوذ روس و انگليس 
امرار حيات مي كرد و در حقيقت ايران پيوس��ته در 

ميان دو همساية ]كوژ[ نيرومند در فشار است.
مؤلف در بخش هاي اّول، دّوم، سّوم و چهارم، 
به ترتيب به تش��ريح تحصيالت متوسطه خود در 
ورش��و، آغاز تحصيل در مؤسس��ة الس��نة شرق، 
فواص��ل بين صحنه هاي تحصيلي و مس��افرت ها 
هنگام تعطيالت و س��ال هاي تحصيل در مؤسسة 
الزارف و همزمان كار در حوزه اداري وزارت امور 

خارجه پرداخته است.
دماوند؛ كوه مقدس

... از بادكوبه به كش��تي نشستيم، به قصد بندر 
انزلي كه حاال موسوم است به بندر پهلوي. عبور از 
خزر، يك شب بيشتر طول نكشيد و فقط در لنكران 

كاپيتان ما را به عرشه كشتي برد، از دور نقطة سياه 
و مبهمي را با انگش��ت نش��ان داد و گفت: اين كوه 
دماوند است، يعني كوه مقدس ايرانيان كه در كتاب 

اوستاي زرتشت هم به آن اشاره شده است.
در ورود ب��ه انزلي، توس��ط كنس��ول گيالن 
كالس��كه اي براي مس��افرت فراهم شد كه در اين 
س��ال � 1909� غير از كالس��كه براي مسافرت در 
داخل ايران وسيله اي وجود نداشت و بيشتر راه ها 

را هم بايد با اسب و كاروان راه پيمود.
پشت صحنة رقابت سياسي

در موقع ورود، اوضاع سياس��ي ايران بس��يار 
آَشفته بود، محمدعلي شاه قاجار مشروطه اي ]را[ 
ك��ه پدرش به ملت عطا كرده بود، با نيروي نظامي 
از ميان برد. در رش��ت، عده اي مردان مسلح به نام 
مجاهد و فدايي، تحت فرمان سپهدار براي مبارزه 
با استبداد ش��اه به طرف تهران حركت مي كردند، 
طايفة بختياري تحت فرمان سردار اسعد عليه شاه 
مس��تبد قيام كرده بودند، دف��اع تهران هم به عهده 
بريگاد قزاق كه تربيت شدة افسران روسي هستند 
محول شده بود. صورت ظاهر صحنة نمايش اين 
ب��ود اما در پش��ت آن روس و انگليس به ش��دت 
به رقابت يكديگر مش��غول بودند. روسيه پنهاني 
از اس��تبداد محمدعلي ش��اه طرفداري مي كرد، در 
صورت��ي كه تمايالت مش��روطه خواهي به دولت 

انگليس تكيه داشت.
اصفهان انگليسي!

... در جريان مس��افرت ما از رش��ت تا تهران، 
كسي مزاحم ما نشد. در هر 20 يا 25 كيلومتر اسبهاي 
كالسكه را عوض مي كردند و سورچي قبل مي آمد و 
انعام خود را مي گرفت و مي رفت. به قزوين رسيديم 
كه شهر تاريخي نسبتاً مهمي است، در تهران رفتيم 
به زرگنده كه محل ييالقي س��فارت روس اس��ت 
و پاكت هاي سياس��ي را تحويل داديم و به س��مت 
اصفهان حركت كرديم... خالصه آنكه اصفهان هم 

در هم��ه جا آثار و عالمت انگليس��ي را دارد. يك 
روز عالي قاپو پر از جمعيت شده بود و اهل شهر با 
اتمام براي اظهار شادماني و تماشاي آتش بازي در 
آنجا ازدحام كرده بودند. همينكه آتش بازي شروع 
ش��د، من مي ديدم كه شعله هاي بزرگ آتش، گاهي 
ي��ك بدنه ديوار را خراب مي كرد و گاهي يك تكه 
از كاش��ي هاي مينائي گنبده��ا را از بين مي برد، در 
صورتيكه ميهمانان عالي مقام در باالي بام عالي قاپو 

از تماشاي اين منظره مسرور بودند...
اما فكر من از اين آثار برجس��ته و درخشان و 
ظري��ف كه از بقاي��اي آن دورة نوراني و با عظمت 
و ابهت صفوي بودند، برنمي گش��ت! اما افسوس 
كه كس��ي فكر حفظ آن ها نبوده و جاي افس��وس 
زيادتري است كه قاجاريه، مخصوصاً ضل السلطان 
در روي اغلب اين تصاوير گچ كشيد و گويا خيال 

محو آن ها را در نظر داشته است.
ايران موجود زنده است!

مدتي كه در ش��هر اصفهان مش��غول مطالعه 
بودم، اس��تفاده زيادي ك��ردم و از آن پس ايران در 
نظر من مانند موضوع هاي درس��ي تاريخي و ادبي 

جل��وه نمي كرد، بلكه در نزد من به منزلة موجودي 
بود كه هميشه زنده است. به حدي به ايران عالقه 
پيدا كردم كه از ميل رفتن به تركيه و بالكان به كلي 

صرفنظر كردم.
مطبوعات و افكار تازه

قبل از وداع با اصفهان بايد متذكر شوم كه در 
اين شهر بود كه با پاره اي از مطبوعات فارسي آشنا 
ش��دم، يعني مطبوعاتي ك��ه در زير عبا خياالت و 
افكار تازه اي را منتشر مي كرد. در رأس آنها روزنامه 
حبل المتين جاي داش��ت كه در كلكته طبع مي شد 
و تنقيالت نيش داري راجع به سياس��ت تهران در 
آن ديده مي شد. از طرف قفقاز هم روزنامه فكاهي 
مالنصرالدين كه از تاريك ش��دن عالم اس��المي و 
خصائ��ص ارتجاعي طبقة مخال��ف آزادي بحث 

مي كرد.
... اقتدار و ابهت ايران در اوايل عصر صفوي 
به درجه اي رس��يده بود كه يكي از مورخين ايراني 
روس��ها را ازب��ك فرنگي خطاب مي ك��رد و اين 
كلمه اي اس��ت كه پس��تي و حق��ارت روس ها را 
مي رس��اند و همسايگان ش��مالي را در سطح ملل 

آسيايي قرار مي دهد.
مؤلف در لشكركش��ي نظامي روس در ايران 
و حمله به انزلي، مي نويسد: ورود قشون روس به 
انزلي وضع خنده آوري داشت. با اينكه دشمني در 
اين بندر وجود نداش��ت، با كمال تعجب مشاهده 
مي ش��د كه عمليات پياده كردن ب��ا احتياط الزم و 
مطاب��ق اصول دقي��ق جنگي انج��ام مي گرفت و 
مضحكتر اينكه پياده نظام منجنيق هاي قلعه كوب 
ب��ا خود آورده بود كه ب��ا آن ها به قالع ايران حمله 

كند. 
عاقبت يك تجديدفراش!

مؤل��ف كتاب در ادام��ة مأموريت و فعاليت 
قضايي مي نويسد:

در اي��ران، ب��ه كار بردن قوانين روس��يه به دو 
قس��م صورت مي گرفت: راجع به تبعة روس بايد 
تنها مواد قوانين عرفي وجنايي روسيه را به كار برد 
و در دع��اوي مختلط بايد قوانين وي و ايران � هر 
دو مراعات شود. به طور مثال ما يك سرباز روسي 
در موقع تصرف جزيره كرت، ازدواج قانوني كرده 
و در مراجع��ت به روس��يه زن كرتي را بالتكليف 
رها كرده و رفته بود. خوش��بختانه طولي نكش��يد 
كه مقصر در رش��ت دس��تگير شد و معلوم شد كه 
در ايران مسلمان شده و تجديدفراشي هم كرده و 
مس��تحق دو قسم مجازات گرديده، يكي مسلمان 

شدن و ديگري تجديدفراش كردن.
نيكيتين در تشريح وظايف سياسي قونسولخانه 

روس مي نويسد:
... عناص��ر ملي آزادي خواه نس��بت به منافع 
روسيه مظنون و خطرناك تلقي مي شدند و به همين 
جهت اجباراً سياست روس در ايران دخالت هاي 
زياد از اندازه مي كرد و سفارت روس هم در تهران 
در انتخاب حكام اياالت بايد نظر داشته باشد، بلكه 
از اين حيث كه هواخواه استبداد باشند و به آزادي 

خواهان نظر مساعد نداشته باشند. 
ايرانيان؛ مثل فرانسويان

ايراني ها فوق العاده خوش محضر هستند و در 
صحبت هم ظرافت به خرج مي دهند و مخصوصًا 
در ميان كالم، اشعار و مطايبات و ضرب المثل هاي 
شيرين ايراد مي نمايند و مانند فرانسويان در تركيب 
لغ��ات، مهارتي دارند و مضامين خوش و كنايات 

زيادي درست مي كنند.
... ولنگر ود

در هر كشور، اهالي يك ناحيه مورد ]شوخي[ 
واقع مي شوند. در گيالن هم با اهالي لنگرود ]شوخي[ 
مي كنند. در گيالن معروف است كه روزي يك نفر از 
اهالي لنگرود در كنار دريا مي رفت اتفاقاً به قطعه يخ 
ش��فافي برخورد كرد و صورت خود را در آن ديد، 
فوراً تعظيمي كرد و گفت: ببخش��يد آقا، من شما را 

نديدم ]كجا ديده ام[ 

شرح
 محّمدولي سهرابي اسمرود
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* غريب كور است.
* غريبه را بكشي، غريبه است.

* غريبه را پدرش را بسوزي غريبه است.
* غريبه را جون به جونش بكني باز هم غريبه است.

* غريبه غريبه است.
* غريبه هم خدايي دارد.

* غريبي آدمي را در جواني پير مي سازد.
* غريبي خاك دامنگير دارد.

* غريبي درد بي درمان غريبي.
* غريبي گرت ماست پيش آورد

دو پيمانه آب است و يك چمچمه دوغ
* غسل مي كنم غسل پشه، مي خواد بشه مي خواد نشه!

* غّصه آدم را آب مي كند.
* غّصة ديوانه را انسان عاقل مي خورد.

* غّصه نخور كه پير ميشي، صيغة آقا مير ميشي.
* غّصه نخور كه پير ميشي، مثل خانم مدير ميشي.
* غّصه نخور كه غم مياد، سوراخ روزيت هم مياد.

* غضب از شعله هاي شيطاني است.
* غضب اولش ديوانگي است و آخرش پشيماني.

* غضب مرد محك اوست.
* غالم به مال خواجه مي نازد، خواجه به هر دو.

* غالم خوب خواجه به دِه رسان است.
* غالم عاقل بهتر از شيِخ جاهل است.
* غالم مي خرم كه مرا »صاحب« گويد.
* غالم هّمت آنم كه دل به كس ننهاد.

* غالم��ي را گفتند كه فالن كار بكن گفت دندانم 
درد مي كند!

* غالمي كه بابات خريده بود، سياه بود!

* غالمي كه بابات داشت، سياه بود!
* غلط مشهور بِْه از صحيح مهجور.

* غليان بكشيم يا خجالت؟
غليان تو و كمان رستم / اين هر دو نمي توان كشيدن!

* غم آن درد كه درمان نپذيرد چه خوري؟
* غم برو شادي بيا، محنت برو روزي بيا!

* غم پيري به هندستان نباشد.
* غم چند خوري به كارناآمده پيش.

* غمخوار خويش باش غم روزگار چيست
* غم خود خور كه تو الغر نشوي!

* غم خود خور كه غمخواري نداري.
* غم دست بريده دست بريده است.

* غم روزي چه خوري روزِ نو و روزِي نو.
* غم زده هرجا رود غمي بَود او را.

 غضب مرد 
محك اوست

»غ«
جاللدريزبانزد/

يكسال اس��ت كه ديگر در محله خواجه خضر 
كسي ش��اهد حضور با بركت محمد دانشور نيست، 
ديگ��ر در خانه  س��اده و صميمي  اش ن��ه صدايي از او 
شنيده مي شود و نه زمزمه هاي شبانه او را با معبودش 
مي توان ش��نيد. آن چهره نوراني و پر مهر ديگر وجود 
ندارد كه همه را با عشق به سوي خود جذب كند و با 
محبت پدرانه اش نصيحت نمايد. استاد محمد دانشور 
نخستين خبرنگار راديو و روزنامه نگار و مورخ كرمان 
ب��ود كه آغاز و نهايت زندگي��ش را در محله قديمي 
خواجه خضر سپري كرد. او با بدني نحيف و چهره اي 
پر از نورانيت و اميد در سن كهولت همچنان به دنبال 
دانس��تن بود. چندين س��ال بود كه او را مي شناختم و 
همش��ه از اينكه مردي را در اين س��ن و سال عاشقانه 
س��رگرم مطالع��ه و تحقيق مي دي��دم متعجب بودم. 
گوي��ي كه ميل او به يافت��ن مطالب جديد و يادآوري 
دوران قديم جز گوش��ت و پوستش شده بود. هميشه 
اميد به زندگي را در نگاهش مي توانس��ت ديد. چنان 
ملتمسانه و عاشقانه خدايش را مي پرستيد،  گويي كه 
پروانه اي دور شمع در حال جانفدايي است. علي رغم 
ضعف جسمي و جثه الغر و نحيف به دليل بيماري و 
پرهيزهاي غذائيش اين روحيه سرشارش بود كه او را 
متقاعد ساخته بود، تا زنده است بايد بداند و به ديگران 
ني��ز بفهماند.  با اينكه روزهاي پايان عمرش توان راه 
رفتن نداش��ت و بيشتر در منزل به سر مي برد اما تمام 

اخبار و مسائل را از طرق مختلف جويا مي شد.
مرحوم دانشور اعمال و سخنانش كه از دل پاكش 
بر مي آمد گواه كماالتش بود. او كه هميش��ه خداوند 
و ت��وكل بر او را به همه اطرافيان و مراجعينش يادآور 
مي ش��د، تمام وابستگيش را قلباً متعلق به خالق مطلق 
مي دانس��ت اما ظاهراً و براي رضاي معبودش با همه 
مردم چه مرفه و چه مستضعف همه را درك مي كرد و 
س��نگ صبورشان وا داشته بود. روزي در منزل ايشان 
مهمان بودم هنگام نماز كه فرا رسيد سراسيمه بودن را 
در حاالت وي مي توانس��ت ديد، آن هنگام كه همه را 
رها كرد و به نماز ايستاد، چنان با طمأنينه كلمات را در 
نماز ادا مي نمود گويي معبود را در مقابلش احس��اس 
مي كرد، در مقابل خداوند چهره اي متواضع و سربه زير 
را به خود داش��ت مثال عاش��قي كه ناز خالق را با نياز 
خود مي كشيد، بعد از اتمام نماز رو به من كرد و گفت: 
)دخت��رم قدر جواليت )جواني( را بدان و تا مي تواني 
جواني خود را با خدا سپري كن چرا كه در پيري دلت 
مي خواهد كه فقط با او خلوت كني اما ناتوانيت تو را 
محروم مي كند( او مهمان را حبيب خدا مي دانست و 
با رويي گش��اده آنچنان استقبال مي كرد و گرم سخن 
مي ش��د و به شخص مقابلش ارزش مي نهاد كه شايد 
س��اعتها در كنارش گذر زمان را احساس نمي كردي. 
زندگي س��اده و بي ريايش نم��ودي از دل كندن او از 
دنياي فاني بود. در كنار او بودن احس��اس آرامش او 
را ب��ه مخاطب منتقل مي كرد. گاهي از خاطرات زمان 
تحصيلش مي گفت و گاهي از كودكي فرزندانش كه 
چگونه با شيطنت هايش��ان حواس او را از مطالعاتش 
پ��رت مي كردند و او با مهرباني آنها را راضي مي كرد. 
محم��د دانش��ور همه مخاطبين خود را ب��ا لفظ)بابا( 
خط��اب مي كرد و به طرف مقابلش اين احس��اس را 

انتقال مي داد كه همچون فرزندش نصايحش را بپذيرد 
و او را الگويش قرار بدهد.

مرح��وم دانش��ور از جمله چهره هاي��ي بود كه 
حركات و افكارش ما را به ياد پروردگار وا مي داشت، 
آرامش عمي��ق او از ارتباط ويژه اش با حق تعالي بود، 
بسياري از صفات الهي را از راه عمل نمودن در خود 

ملكه ساخته بود. 
محمد دانش��ور روز هنگام تمام اوقات خود را 

صرف مطالعه و تحقيق و مردم داري، مي كرد س��و در 
س��كوت ش��ب مقيد بود به تهجد و ارتباطي عاشقانه 
ب��ا خداوند، تا ه��م حق پ��روردگارش و هم حقوق 
مخلوقات خداوند را ادا كند. از نظر او از آدميزاد يك 

خوبي و ياد خوش باقي مي ماند.
او به همه توصيه مي كرد تا مي توانيد نيكي كنيد و 

در اوج مشكالت به بدتر از حال خود بيانديشيد.
روزي ك��ه خب��ردار ش��دم محمد دانش��ور در 
بيمارس��تان بستري ش��ده اس��ت، او را آنقدر داراي 
روحي قوي مي دانستم كه مطمئن بودم حتّي بيماريش 
را شكس��ت مي دهد. باورش سخت بود كه به ذهن و 
دلت بقبوالني محمد دانشور ديگر نيست و آن چهرة 
معص��وم را ديگر نمي بيني، ام��ا او نيز به ديار حقيقت 

رفت و ديدار يار را ترجيح داد.
نرجس دانش��ور دختر كوچك و آخرين فرزند 
مرحوم دانشور كه بيشترين زمان را با پدر سپري كرده 
است پدر را اينگونه توصيف مي كند: از زمان كودكي 
تا پايان عمر پدرم 41 س��ال با او روزگارم سپري شد. 
او را شخصي آرام ولي با روحيه و نشاط يافته بودم كه 
سخت ترين مشكالت نمي توانست او را از پا درآورد 
و چيزي به نام افس��ردگي در نهادش وجود نداش��ت. 
او الگوي��ي به تمام معنا براي اميد به زندگي بود حتّي 
روزهايي كه در بيمارس��تان بستري بود مي گفت اگر 
خوب شدم خاطرات روزهايي كه در بيمارستان بودم 

را مي خواهم بنويسم.
نرجس دانشور مي گويد: هرگاه از زندگي دلتنگ 
ب��ودم با دي��دن چهرة پدرم آرام مي ش��دم، او با ديدن 
نگاه��م حتّي بدون هيچ گونه صحبت��ي از ناحيه من، 
مي گفت: بابا ناشكري نكن و همشه شكرگزارباش و 
به بدتر از خودت نگاه كن و بالفاصله خاطرات ناگوار 
زندگي ديگران را برايم بازگو مي كرد و با اين سخنان 
روحم را س��بك مي كرد. پدرم حتّي سكوتش سراسر 
مهرباني و عطوفت بود. او را عاشق بي ريايي يافته بودم 
كه همه چيز را در وجود خدا خالصه مي كرد آنچنان از 
توكل و اعتمادش به خدا سخن مي گفت كه گويي خدا 
را جلوي چشمش حاضر مي ديد. از زماني كه ياد دارم 
س��وره مباركه يس و زيارت عاشورا را ترك نمي كرد 
و بركت گش��ايش دعا و نيازش را در زندگي يادآور 
مي شد. درست آخرين شب قبل از اينكه در بيمارستان 
بستري شود به خاطر حال نابسامانش لحظه اي خواب 
برچش��م نداشت و نيمه هاي شب با سختيهاي فراوان 

وضو گرفتند اّما بخاطر كمبود اكسيژن و فشار بيهوش 
ش��دند و باز وقتي كه به هوش آمدن با شنيدن صداي 
اذان ب��ا اص��رار تمام گفتند كمكم كني��د اول نمازم را 
بخوان��م هرچه ما اصرار كرديم حداقل نشس��ته نماز 
بخواني��د پدرم نپذيرفت و تا نم��ازش را نخواند آرام 
نگرفت: هميشه درحال ذكر گفتن بود و در همه حال 
ش��اكر و راضي به رضاي خداوند. او باعشق و عالقه 
و از صميم قلب گره گش��اي مشكالت ديگران بود و 

از هيچ كاري درجهت خوشبختي و موفقيت ديگران 
دريغ نمي كرد.پدرم بس��يار بلندنظر بود و ديدگاهش 
وراي چهارچ��وب زم��ان ب��ود آنقدر روش��نفكرانه 
قضاوت مي كرد كه در هرزمان و هرزمينه اي كه با وي 
مشورت مي شد، شيوايي حرفهاي دلنشينش شنونده 
را متقاع��د مي ك��رد. هرگز به ياد نمي آورم از كس��ي 
عيبجويي كرده يا تجسس در كار شخصي نمايد. پدر 
را كعبه دلم مي دانستم، آنقدر نگاهش مهربان و پرنفوذ 
بود كه سعي مي كردم صبحم را با ديدن پدرم آغاز كنم 

تا روزي پربركت داشته باشم.
در رابطه با همس��رداري پ��درم بايد بگويم من 
از هم��ان اوايل زندگيم با بيماري صعب العالج مادرم 
مواج��ه ب��ودم. پرس��تاري همراه با س��عه صدر پدرم 
از مادرم با اينكه 20 س��ال ب��ه طول انجاميد اّما هرگز 
كمترين شكايتي را از او نشنيدم. وفاداري او زبانزد عام 
و خ��اص ب��ود و بعداز مرگ مادرم، او هم پدر مهربان 
بود و هم مادري دلسوز و هردو نقش را به خوبي ايفا 
مي كرد. بعداز عمل جراحي چش��م تنها دغدغه پدرم 
اي��ن بود كه نتواند به كار نويس��ندگي و مطالعه ادامه 
بدهد. او با كمترين امكانات به تنهايي در جمع آوري 
منابع و مطالبش ، با روحي خس��تگي ناپذير و اراده اي 
مصم��م و مثبت انديش تا آخرين لحظات عمر اجازه 
نمي داد هيچ چيز مانع پيشبرد اهدافش شود. بيشترين 
توصيه پدرم به ما ادامه تحصيل و مس��ئوليت پذيري 

كاري و در نظر گرفتن رضاي خداوند بود.
هرچ��ه خوب��ان همه عالم داش��تند را در او تنها 
مي دي��دم. دع��اي خير پدرم هميش��ه بركت زندگيم 
و وج��ودش صفاي زندگيم بود. اگ��ر زمان به عقب 

برمي گشت شايد ديگر لحظه اي تنهايش نمي گذاشتم 
و لحظه لحظه عمرم را از وجود نورانيش فيض مي بردم 

اّما افسوس ...
حكيمه دانش��ور دختر دوم مرحوم دانشور پدر 
خود را اسطوره مي داند و چنين در وصف پدر سخن 

مي گويد:
كتاب فضل تو را آب بحر كافي نيست 

كه تركنم سرانگشت و صفحه بشمارم 
)بارزترين خصلت پدرم را سليم القلب بودنش 
يافته بودم، او نفس��ي پاك داش��ت،  دلش خالي از هر 
گونه حس��ادت، بدخواهي، بدبيني بود، نيك انديشي 
و موثر بودنش و كردار بس��يار متواضع و قانع بودنش 
در زندگي و ساده زيس��تي از او چهره اي آرام و پرمهر 
س��اخته بود. بعد از رفتن��ش همه مي گفتند،  ما بي پدر 
ش��ده ايم،  او چون قانع بود آزاده بود و تمّلق كس��ي را 
نمي گفت چون دنبال دنيا نبود و از كسي چيزي طلب 
نمي كرد و وابسته به دنيا نبود. او حافظه بسيار عجيبي 
داشت و هوشش در اين سن و سال تعّجب همگان را 
بر مي انگيخت و بسياري از مسائل تاريخي را كه نوشته 
بود از ذهنش و خاطراتش دقيقًا  اس��تفاده مي ش��د،  او 
بسيار كم توقع و كم خوراك و زاهد بود. گاهي براي 
توجيه خودم، خصوصيات پدرم را برمي ش��مارم چرا 
كه او هميشه باعث افتخارم بود. اينقدر او را پرانرژي 
و پرتالش مي ديدم كه هرگز باورم نمي شد روزي او را 
از دست مي دهم. وقتي كه كنارش مي نشستم و با او به 
گفتگو مي پرداختم به ذهنم خطور نمي كرد كه 89 سال 
سن داشت و در متن جامعه و بعنوان يك مرد پخته و 
صبور س��خن مي راند. پدرم رئيسي بود كه براي مردم 
در منزل خدمت مي كرد. او رئيس هيأت امناي مسجد 
خواج��ه خضر بود و چون خيّرين و مردم به ايش��ان 
اعتماد داش��تند در منزل پولها و خدمات را دريافت و 

در اسرع وقت صرف مسجد مي كرد.
او مطالع��ه كردن را نعمت بزرگي مي دانس��ت 
نوش��تن و مطالعه بود كه او را نگه مي داش��ت، پدرم 
مجلس آراي بسيار خوبي بود و هيچكس از مصاحبت 
با او خسته نمي شد. او موّرخ شجاعي بود كه نكته  هاي 
اخالقي مثبت افراد را با جسارت ذكر مي كرد، محمد 
دانش��ور تنها پدر من نبود او يار همه مس��تمندان بود 
حتّ��ي گاه��ي ما اعتراض مي كرديم كه پدرم از ش��ما 
س��نّي گذشته چرا اينقدر مراجعه كننده داريد، خسته 

مي شويد، او سكوت مي كرد.
حكيمه دانشور مي گويد: من اميدوارم در اولين 
فرصت به س��راغ بقيه آثار پدرم بروم و بتوانم راه اين 

بزرگوار را ادامه بدهم.
مرح��وم محمد دانش��ور 5 اث��ر از خود به جاي 
گذارد: كتاب تاريخچه مسجد و محله خواجه خضر 
كرمان با مقدمه استاد باستاني پاريزي � از قلعه دختر تا 
دقيانوس با مقدمه استاد باستاني پاريزي � چهره هاي 
ماندگار كرمان � محله هاي قديمي شهر كرمان و كتاب 

شهرداري ها و شوراهاي شهر كرمان در قرن اخير.
مرحوم محمد دانش��ور از آن گروه انس��انهايي 
بود كه اگر هزار س��ال هم عمر مي كرد باز هم رفتنش 
حيف و افس��وس برانگيز جل��وه مي كرد، گاهي ما، با 
غفلت از پيراني كه الگوهايي ماندگارند، آنان را چنان 
غافلگيرانه از كف مي دهيم كه ديگر هيچ جايي براي 
جبران باقي نمي ماند اّما حتّي يادش��ان تا سالها سبب 

آرامش و اطمينان است.

ادب

 استاد دانشور كرماني 

 محققي دلسوز 

الهامحري
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چهار شنبه19 شهریور1393ـ  سال هشتادو نهمـ  شماره 25967

چهل سال پيش...
تمام مطالب از روزنامه اطالعات سه شنبه 19 شهریور 1353 )برابر با 22 شعبان 

1394 و 10 سپتامبر 1974( نقل شده است.

قيمتانواعپارچهكاهشمييابد
مركز بررس��ي قيمت ه��ا از صاحبان صنايع نس��اجي 
خواس��ت در قيمت هاي توليدات خود تجدي��د نظر كنند و 
با توجه به س��قوط قيمت مواد اوليه اين صنعت، قيمت ها را 

كاهش دهند.
بعدازظهر ديروز بهمين منظور در مركز بررسي قيمتها 
با حضور مهندس ش��اهين رئيس مركز، دكتر بنكدارپور دبير 
اتاق ايران و قاس��م هاشمي نايب سنديكاي صنايع نساجي و 
نماينده اتاق ايران و چندتن از كارشناس��ان مركز و صاحبان 
صنايع نساجي جلس��ه اي تشكيل ش��د و در آن يكبار ديگر 
مسئله كاهش قيمت پارچه مطرح شد. مركز بررسي قيمت ها 
در اجالس ديروز، نتيجه محاسبات دقيق خود را در اين مورد 
بااطالع صاحبان صنايع نساجي رس��اند و به آنها متذكر شد 
كه قيمت ها را بميزانهاي معيني پائين آورند. صاحبان صنايع 
نس��اجي در جلس��ه ديروز قول دادند تا آنجا كه مقدور باشد 

نسبت به تجديد نظر در قيمت ها و كاهش آن اقدام كنند.
قمازيكماهديگرشروعميشود ساختماناتوبانتهرانـ

اسناد مناقصه س��اختمان اتوبان تهران � قم آماده شده و 
در جريان مبادله است و از يكماه ديگر مقاطعه كاران مربوط 

ساختن اين اتوبان را شروع خواهند كرد. 
اين اتوبان در 2 ش��اخه 6 باندي بطول 120 كيلومتري 
ساخته ميشود و با ساختمان آن 20 كيلومتر مسافت تهران � قم 

كوتاه تر خواهد شد. 
ميزانوامخريدواحداثخانهافزايشيافت

بان��ك رهني مي��زان وامه��اي خريد و اح��داث خانه 
و آپارتم��ان را افزايش داد و حداكثر اين قبي��ل وامها را كه از 
طريق صندوق پس انداز و وام پرداخت ميشود، براي ششماه 

پس انداز از 60 هزار تومان به 250 هزار تومان افزايش داد.
باين ترتيب متقاضياني كه از اول مهر ماه امس��ال 250 
ه��زار تومان براي م��دت 6 ماه در صندوق پ��س انداز بانك 
رهني، ذخيره كنند و يا بعبارت ديگر متوسط ذخيره پس انداز 
آنان در 6 ماه 250 هزار تومان باشد، معادل يك برابر آن يعني 
250 هزار توم��ان )70درصد ارزش گ��روگان( وام خريد و 
احداث خانه دريافت مي كنند.مدت ب��از پرداخت وام ها 20 

سال است.
صندوقپساندازكارمنداندولتتشكيلميشود

اليحه تش��كيل صندوق پس انداز مستخدمين رسمي 
كشوري تهيه و براي تصويب به هيئت دولت پيشنهاد شد.

بر اساس اين اليحه كه سازمان امور اداري و استخدامي 
كش��ور تهيه كرده اس��ت، يك صندوق پس انداز براي همه 
كارمندان ش��اغل دولت بوجود خواهد آم��د و در جنب اين 
صندوق، حساب مخصوصي نيز براي تأمين رفاه بازنشستگان 

و وظيفه بگيران در نظر گرفته ميشود.
اعتبار صندوق پس انداز شاغلين، از محل كمك هاي 
دولت و خود كارمندان تأمين ميش��ود، اي��ن صندوق در 
مواقع احتياج ب��ه كمك هاي ضروري، ب��ه كارمندان وام 
ميدهد و در موقع خروج از خدمت كارمند ش��اغل، كليه 
پولي كه از بابت پرداخت سهم دولت و كارمند و همچنين 
بهره تعلق گرفته به آن، در صندوق جمع آوري شده است 

باو مسترد ميگردد. 
بيمهدرمانيبازنشستگانازمهراجراميشود

420 هزار نفر بازنشستگان و خانواده آنان از مهر آينده 
از مزاياي بيمه درماني استفاده خواهند كرد. كار صدور كارت 
پزش��كي براي اين عده در س��ازمان تأمين درماني آغاز شده 

است.
امروز اطالع حاصل شد مرحله اول طرح بيمه درماني 
كارمندان بازنشس��ته از طرف وزارت رفاه اجتماعي بمرحله 
عمل درآمد و ص��دور كارت درماني براي افراد بازنشس��ته 
دولت و خانواده ه��اي آنان تا آخر ش��هريور پايان مي يابد و 
از اول مهر بازنشس��تگان و اعضاي خانواده ش��ان ميتوانند از 

مزاياي بيمه درماني بهره مند شوند.
يداللهيوعليآباديقهرمانشدند

مبارزات بام��داد امروز با پيروزي هاي تحس��ين انگيز 
قهرمانان ايراني همراه بود و فيالبي � مشتاقي � نظافت دوست 
� كريمي � دليري��ان � علي آبادي حريفان خود را با ضربه فني 

مغلوب ساختند.
در پي يداللهي كه صاحب نخستين مدال طالي كشتي 
فرنگي شد قهرماني رحيم علي آبادي نيز بعد از شكست توبان 
از ك��ره جنوبي مقاب��ل قهرماني ژاپن مس��جل گرديد و باين 
ترتيب قب��ل از پايان مبارزات ايران صاح��ب دو مدال طال و 

يك نقره شده است.

    پند بزرگان

 خشم فیل غول پیکر از ورود انسان ها به قلمرو   او/ منبع:تلگراف

   ايمان از كردار جدا نيست و عمل از پندار. 
جبران خلیل جبران

    انتخ��اب پدر و مادر در دس��ت خود انس��ان 
نيست، ولی انتخاب مادرشوهر و مادر زن دست 

خود انسان است. 
پرل اس. باک
 شاهكارها با گذشت زمان كهنه نمی شوند، اين بماند، 
در هر زمانی بسته به موقع و مقام جلوه و جمالی دوباره 

می يابند چنان كه گويی به تازگی مطرح شده اند. 
پرویز یاحقی
    زندگی روزانه ش��ما پرستش��گاه ش��ما و دين 
شماس��ت. آنگاه كه ب��ه درون آن پای می نهيد، همه 

هستی خويش را همراه داشته باشيد. 
جبران خلیل جبران
    بخش عمده تاريخ حدس است و بقيه تعصب. 
ویل دورانت
    آن چه دلخواه همه اس��ت جز تندرستی نيست، 
كه اگر كسی روزی از آن محروم شد آرزويی جز به 

 بزرگمهردست آوردنش ندارد.

ي��ك   چن��د  ب��ه كودكی  به اس��تاد  ش��ديم
ي��ك   چند  ز اس��تادی خود ش��اد   ش��ديم

پاي��ان   س��خن  ش��نو كه م��ا را چه  رس��يد 
چ��ون  آب  ب��ر آمدي��م و چون باد  ش��ديم

خیام

  سرايه

درگذشتآيتاهللطالقانی
آيت اهلل س��يد محم��ود طالقانی، ش��خصيت ملی � 
مذهبی، س��اعت يك و 45 دقيقه بامداد 19 شهريور 1358  
در 68 س��الگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. اندكی پس از 
درگذشت آيت اهلل طالقانی، مهندس مهدی بازرگان نخست 
وزير وقت، صبّاغيان وزير كشور كابينه او و جمعی از مليّون 
در اقامتگاه وی حاضر شدند. بازرگان روز درگذشت آيت 
اهلل طالقانی را تعطيل و س��ه روز عزای عمومی اعالم كرد. 
آيت اهلل طالقانی كه با مهندس بازرگان و چند سياس��تمدار 
ايرانی ديگر در دهه 1960 »نهضت آزادی ايران« را تاسيس 
كرده بود از جوانی وارد فعاليت های سياس��ی شد و برای 
نخستين بار در 29 سالگی به زندان افتاد. از آن پس هرچند 
وقت يكبار زندانی شد. آخرين بازداشت او در سال 1354 
صورت گرفت كه در آبان م��اه 1357 )نوامبر 1978و اوج 

انقالب( پس از سه سال زندان آزاد شد.
    آيت اهلل طالقانی كه در 1289 در شهركی كوهستانی 
در طالقان به دنيا آمد، در شب درگذشت و در اقامتگاه خود 
به م��دت 150 دقيقه با محمد ُمكری س��فير وقت ايران در 
مسكو كه به تهران بازگشته بود گفت و گو و تبادل نظر كرد. 
اين مالقات در نيمه شب و يك ساعت و 45 دقيقه پيش از 

فوت آيت اهلل صورت گرفت.
    ش��ركت همگانی در ع��زاداری و مراس��م تدفين 
و ترحي��م آي��ت اهلل طالقان��ی ت��ا آن زمان بی س��ابقه بود. 
روزنامه های تهران نه تنها بيشتر مطالب خودرا به آن رويداد 
اختصاص داده بودند بلكه شماره فوق العاده منتشر كردند.

ِمهستانمهردادسومرابركناركرد
دهم سپتامبر س��ال 56 پيش از ميالد مهستان )سناي 
ايران( در پي وصول ش��كايت هاي متعدد از مهرداد سوم، 
با اكثريت آراء وي را از ش��اهي ايران بركنار كرد و برادرش 
»ارد Orod« را براي احراز آن مقام برگزيد. مهرداد س��وم 
با اين كه در دوره كوتاه س��لطنت خود در جنگ با روميان 
و طوايف غيرايراني آن سوي س��يردريا )رود سيحون( به 
پيروزي نائل شده بود مردي خودسر و ستمگر بود و دست 
به تصفيه بدون دليل مقامات كش��وري و لش��كري زده  و 
بدون دادرس��ي، به چند مورد مصادره ام��وال اقدام كرده و 
باعث گس��ترش نارضايي در كشور ش��ده بود. مهستان در 
همان جلسه اي كه مهرداد سوم را بركنار كرد راي داد كه از 
آن پس عنوان شاه كشور به شاه ملت )ايرانيان( تبديل شود 

تا فراموش نكند كه انتخابي است.

   داستان کوتاه

مردونامرد!
دو طرف گونه های»پس��ر « را –مهربانانه-بوسيد كه 
صدايش را برايش بلند كرده بود!با ماليمت به »او « گفت:»از 
اينكه ديگر بچه نيستی كه اهل اطاعت بی قيد و شرط باشی 
و آنقدر بزرگ ش��ده ای كه می توانی حق��ت را از بزرگتر از 
خ��ودت هم بگيری, به تو افتخار ك��رده و به خودم مببالم! « 
دو- س��ه روز بعد س��يلی جانانه ای گونه »پسر « را نواخت 
كه صدايش را ب��رای »مادر « بلند ك��رده بود!»مرد قديم « به 
»مرد جديد؟! «گفت:«مردها صدايش��ان را برای مردها بلند 

می كنند ; نامردها برای زن ها! « 
محمد ماكويی
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